Mercedes E220 · 2,2 · CDi Avantgarde stc. aut.
Pris: 189.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

04/2013

Kilometer:

424.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

aut.gear/tiptronic · 18" alufælge · 4 zone klima · fjernb. c.lås · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · varme i forrude · udv.
temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. forsæder · el indst. førersæde · el-ruder · 4x el-ruder ·
el-klapbare sidespejle · dæktryksmåler · dab+ radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via
bluetooth · armlæn · isofix · kopholder · læderindtræk · læderrat · el komfortsæder · 6 airbags · abs · antispin · esp · træk Vi klarer alt
med biler! SALG · vi både køber og sælger i ren handel. Vi tager også din gamle bil i bytte! LEASING · vi laver leasing · aftaler med
100% budgetsikkerhed · vi står med restværdien. Vi laver alle former for leasing · privat og erhverv · kun fantasien sætter grænser. Ved
hjælp af vores samarbejdspartnere i hele Europa · giver det os muligheden for at finde præcist din drømmebil · lige meget hvilket
mærke eller model. Vi er også et karosseri og skadecenter. Uanset hvilken bilmodel du ejer · eller hvilket forsikringsselskab du bruger ·
så kan et af vores karosseri og skadecenters værksteder hjælpe dig hurtigt tilbage på vejen uden besvær. Du har også mulighed for at
få service og reparations aftale. Giv os endeligt et kald · og tag en uforpligtende snak. Tag forbehold for taste- samt beregningsfejl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Car-center.dk Telefon: 71 99 03 33
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,2

Effekt: 170 HK.

Baghjulstræk

Længde: 491 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 216 ktm/t.

Højde: 151 cm

0-100 km/t.: 8,6 sek.

Vægt: 1.845 kg.

Økonomi
Tank: 59 l.
Km/l: 18,5 l.
Ejerafgift:
DKK 6.240
Produktionsår:
-
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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