kikkerten. ÅBNINGSTIDER:
Mercedes E220 d · 2,0 · Avantgarde
aut. MAN - FRE 10-17 LØR 11-15 SØN 11-16. TL
indtastnings- og beregningsfejl
449.800,Motor
Ydelse
Transmission
Volume: 2,0
Cylinder: 4

Effekt: 194 HK.

Type:

Antal ventiler: 16

Modelår:

Moment: 400

Baghjulstræk

Gear: Automatg
Personvogn

Topfart: 240 ktm/t.

2017
0-100 km/t.: 7,30 sek.

1. indreg:

03/2018

Kilometer:

121.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

4

HIGHLIGHTS: • 9G aut. gear • Sort dellæder kabine • WIDE SCREEN & COMAND • Premium pakke • 360¤ kamera inkl. bakkamera •
Avantgarde exteriør • Avantgarde interiør • Apple Carplay • Multibeam LED forlygter • Adaptivt fjernlys • Blindvinkelsassistent •
Memorysæder • KASKO FORSIKRING TILBYDES FRA KR. 299.- OM MÅNEDEN KAN JEG FÅ ET BILLÅN · UDEN UDBETALING?
JA · HOS RØDBJERG BILER KAN DU MED 0 KR. I UDBETALING Professionel rådgivning handler ikke bare om · hvilken bil der
passer til dig og dine behov. Det handler også om · hvilket billån der passer til dig og din økonomi. aut. · alu. · 18" alufælge · airc. · 2
zone klima · køl i handskerum · alarm · fjernb. c.lås · parkeringssensor · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · ratgearskifte
· fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i forrude · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. forsæde · el indst. forsæder · el indst. førersæde · el indst. førersæde m. memory · el-ruder · 4x el-ruder ·
el-spejle · el-klapbare sidespejle · el-klapbare sidespejle m. varme · el-spejle m/varme · nøglefri betjening · automatisk parkerings
system · 360° kamera · bakkamera · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · dæktryksmåler · skiltegenkendelse · dab+ radio · dab
radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · android auto · apple carplay ·
internet · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · kopholder · dellæder · læderrat · lygtevasker · automatisk lys ·
fjernlysassistent · kurvelys · led forlygter · fuld led forlygter · airbag · abs · antispin · esp · servo · lane assist · blindvinkelsassistent ·
automatisk nødbremsesystem · indfarvede kofangere · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · diesel partikel filter · mørktonede ruder i
bag · db. airbags · led kørelys · elektrisk parkeringsbremse · adaptiv undervogn · 3 zone klima BILLÅN - UDEN UDBETALING Perfekt
til dig der har brug for en ny bil · og ikke har lyst til at lægge udbetaling. - Løbetid op til 96 måneder- Lånet skal være tilbagebetalt ·
inden bilen er 15 år - Variabel eller fast rente markedets laveste rente - Hurtig og effektiv behandling - Medbring ALTID NEM ID og
Billede-Id Lad os klare finansieringen og lad de fornuftige priser og gode vilkår komme dig til gode. Vores samarbejde med
bilfinansieringen betyder at vi kan klare finansieringen for dig på en enkelt og lynhurtig måde. så ring og få en snak om den bil · du har i
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Finanseringtilbud
Rødbjerg Biler A/S tilbyder at finansiere denne Mercedes E220 d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 449.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 179.920 (40%) kr. 269.880

Lånebeløb

kr. 34.094

kr. 303.974

1,50%

6,12%

kr. 6.333

kr. 179.920 (40%) kr. 269.880

kr. 36.795

kr. 306.675

1,50%

5,27%

kr. 5.112

kr. 134.940 (30%) kr. 314.860

kr. 37.382

kr. 352.242

1,50%

5,76%

kr. 7.339

kr. 179.920 (40%) kr. 269.880

kr. 39.500

kr. 309.380

1,50%

4,70%

kr. 4.298

kr. 134.940 (30%) kr. 314.860

kr. 40.442

kr. 355.302

1,50%

4,97%

kr. 5.922

kr. 89.960 (20%)

kr. 359.840

kr. 40.775

kr. 400.615

1,50%

5,50%

kr. 8.347

kr. 179.920 (40%) kr. 269.880

kr. 42.228

kr. 312.108

1,50%

4,30%

kr. 3.716

kr. 134.940 (30%) kr. 314.860

kr. 43.510

kr. 358.370

1,50%

4,45%

kr. 4.978

kr. 89.960 (20%)

kr. 359.840

kr. 44.189

kr. 404.029

1,50%

4,76%

kr. 6.734

kr. 179.920 (40%) kr. 269.880

kr. 44.962

kr. 314.842

1,50%

3,99%

kr. 3.280

kr. 134.940 (30%) kr. 314.860

kr. 46.586

kr. 361.446

1,50%

4,07%

kr. 4.304

kr. 89.960 (20%)

kr. 359.840

kr. 47.616

kr. 407.456

1,50%

4,26%

kr. 5.660

kr. 134.940 (30%) kr. 314.860

kr. 49.684

kr. 364.544

1,50%

3,79%

kr. 3.798

kr. 89.960 (20%)

kr. 359.840

kr. 51.061

kr. 410.901

1,50%

3,91%

kr. 4.892

kr. 89.960 (20%)

kr. 359.840

kr. 54.511

kr. 414.351

1,50%

3,64%

kr. 4.317

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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