Mercedes Vito 114 2,2 · CDi Standard aut. XL
Pris: 2.445,- pr. md.
ekskl. moms
Type:
+Moms

Varevogn

Modelår:

2017

1. indreg:

12/2016

Kilometer:

128.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

BEMÆRK Ekstra lang model XL med skydedøre i begge sider og Mercedes Benz 7g-Tronic Plus Automatgear · indfarvede kofanger ·
aircondition · fartpilot · kørecomputer · infocenter · fjernb. c.lås · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust.
førersæde · el-spejle m/varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · dæktryksmåler · cd · multifunktionsrat · bluetooth ·
håndfrit til mobil · kopholder · læderrat · tågelygter · airbag · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · 1 ejer · service ok ·
diesel partikel filter EURO 6 motor med AddBlue opfylder højeste miljøkrav til byzoner i EU og giver 13% rabat op f.rks
Storebæltsbroen · aut. · træbund og sidebeklædning · dobbelt passagersæde foran ·3 mdr. 100 % mekanisk garanti · Gerne byttebil ·
Erhvervsleasing tilbydes f.eks. førstegangsydelse 35.000 kr. · Løbetid 60 mdr. a 2.445 kr · Restværdi 20.000 kr alle beløb er + moms FRI KM - i forbindelse med leasing tilbydes forsikring med kasko for kun 575 kr pr mdr. · Ingen leverings omkostninger kun statens
gebyr på 1.380 kr. for nr. plader · Du er altid velkommen til at komme forbi og se/prøve bilen ring blot i forvejen - se flere erhvervsbiler
på www.b2biler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,2

Effekt: 136 HK.

Baghjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.
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Økonomi
Tank: l.
Km/l: 14,7 l.
Ejerafgift:
DKK 8.880

Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 35.000
Totalpris i løbetiden: DKK 201.700
Restværdi: DKK 20.000
Løbetid: 60 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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