Mercedes eVito 112 · · L
Pris: 329.500,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2022

1. indreg:

07/2022

Kilometer:

2.500 km.

Brændstof:

El

Farve:

Hvid

Antal døre:

Ny Mercedes- Benz Evito.112 van med op til 265 km på en opladning - Hvid - Indfarvet kofanger. - Bakkamera. - Navipakke Beklædning i varerum. - Dobbelt fløjdøre 180gr. - Gummimåtter - Adaptiv fartpilot aut.gear/tiptronic · airc. · c.lås · alarm · fjernb. c.lås ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · regnsensor · sædevarme · el-ruder · el-spejle · bakkamera · træthedsregistrering ·
dab+ radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · kopholder ·
kunstlæder · læderrat · automatisk lys · airbag · abs · antispin · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · adaptiv fartpilot ·
dæktryksmåler 'Har dette din interesse så ring eller mail gerne til vores friske salgs team vi har altid et udvalg af gode biler på lager til
både private og erhvervs kunder og har du en drømme bil i tankerne vi ikke har på lager så skaffer vi den. HUSK - Vi tager gerne din
brugte bil i bytte! · Finansiering med 0 kr eller 20% i udbetaling · Ønsker i at se nærmere eller prøvekøre en bil · anbefaler vi at booke
en aftale med en af vores salgskonsulenter · så vi er sikre på at bilen holder klar og ikke kommer forgæves! Forbehold for taste- samt
beregningsfejl
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume:

Effekt: 116 HK.

Forhjulstræk

Længde: 514 cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Automatgear

Bredde: 193 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 120 ktm/t.

Højde: 191 cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: NaN l.
Ejerafgift:
DKK 680
Produktionsår:
-

Car-Center Nykøbing - Randersvej 8 - 4800Nykøbing F Tlf.: (+45) 7199 0333 - Email:

Finanseringtilbud
Car-Center Nykøbing tilbyder at finansiere denne Mercedes eVito 112 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette
tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 329.500. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 65.900 (20%)

kr. 263.600

kr. 47.203

kr. 310.803

1,76%

4,28%

kr. 3.238

kr. 98.850 (30%)

kr. 230.650

kr. 43.331

kr. 273.981

1,76%

4,49%

kr. 2.855

kr. 131.800 (40%) kr. 197.700

kr. 39.460

kr. 237.160

1,76%

4,76%

kr. 2.471

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Car-Center Nykøbing - Randersvej 8 - 4800Nykøbing F Tlf.: (+45) 7199 0333 - Email:

