Mercedes CLS55 · 5,4 · AMG Coupé aut.
Pris: 2.995,- pr. md. inkl.
moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2006

1. indreg:

11/2006

Kilometer:

169.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

4

PRIVATLEASING (priser inkl. moms) Førstegangsydelse: 50.000 kr. Ydelse: 2.995 kr. Scrapværdi efter 12 mdr.: 128.300 kr. (ekskl. reg.
Afgift & inkl. moms) Flot og meget velholdt CLS 55 AMG med stage 4 kit fra Kleemann med 630HK Vi har selv importeret bilen tilbage i
2013 hvor bilen kun havde kørt 39.000 hos sin første ejer. Bilen er passet og plejet efter alle kunstens regler og fremtræder i en pæn
stand. - Navigation - Parkeringssensor (for) - Parkeringssensor (bag) - Luft undervogn - Multifunktionsrat - AMG sportssæder - El indst.
førersæde m. memory - Nøglefri betjening - Fartpilot - Auto. nedbl. bakspejl - 2 zone klima - Udv. temp. måler - Sædevarme - Bluetooth
- Soltag - El-soltag - El-klapbare sidespejle m. varme - Xenonlys Bilen sælges uden garanti pga. alder Kære bilkøber - vi håber billeder
og beskrivelse af bilen · har vagt din interesse. Du har sikkert mange spørgsmål - hvad kan du få for din gamle bil - hvad koster bilen i
månedlig ydelse - hvad med forsikring · ejerafgift · serviceomkostninger · - hvad koster ekstraudstyr som anhængertræk · vinterhjul og
undervognsbehandling. Giv et kald · så sørger vi for at bil og personale er hjemme · og at der er kaffe på kanden. Alle vores biler er så
vidt muligt nysynet og professionel kosmetisk klargjorte · så du kan få bilen med omgående og ikke skal vente på levering. Husk · at vi
altid tager din brugte bil i bytte · uanset stand årgang eller kilometer.. Hos Kiel Automobiler er vi af SKAT autoriseret som motorkontor
og har plader på lager · så du kan få din nye bil med hjem omgående. Husk venligst altid at ringe inden du kører hjemmefra · så du
ikke kører forgæves · hvis vi skulle være ude af huset. Vi svarer altid på Tlf: 26 27 27 60
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 5,4

Effekt: 476 HK.

Baghjulstræk

Længde: 491 cm.

Tank: 80 l.

Cylinder: 8

Moment: 700

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Km/l: 7,3 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 139 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 4,7 sek.

Vægt: 1.820 kg.

DKK 12.100
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 50.000
Totalpris i løbetiden: DKK 85.940
Restværdi: DKK 128.300
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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