AutoSTRADA

Mercedes C63 · 6,3 · AMG stc. aut.
Pris: 299.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2008

1. indreg:

05/2008

Kilometer:

214.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

Danmarks absolut biligste AMG C63!! Rigtig flot og velholdt og passet.topklargjort · opgraderet med Kleemann longtube headers og
Quaife spærrediff.20" Kleemann ts-7fælge og ECU optimeret med rullefeltsattest på 549HK samt 700nm. aut.gear/tiptronic · 2 zone
klima · køl i handskerum · fjernb. c.lås · parkeringssensor (for) · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto.
nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. førersæde m. memory · el-soltag · 4x
el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · el betjent bagklap ·Hamann Kardon- cd/radio · navigation ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · sportssæder ·
lygtevasker · tågelygter · xenonlys · led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · tonede ruder · ikke ryger ·sælges for kunde
service ok
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 6,3

Effekt: 457 HK.

Baghjulstræk

Længde: 471 cm.

Tank: 66 l.

Cylinder: 8

Moment: 600

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 5,6 l.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 144 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 4,60 sek.

Vægt: 1.710 kg.

DKK 16.660
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Polercenter.dk tilbyder at finansiere denne Mercedes C63 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 299.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 24 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 119.960 (40%) kr. 179.940

Lånebeløb

kr. 30.978

kr. 210.918

4,91%

15,75%

kr. 8.789

kr. 89.970 (30%)

kr. 209.930

kr. 34.712

kr. 244.642

4,91%

15,11%

kr. 10.194

kr. 60.280 (20%)

kr. 239.620

kr. 38.415

kr. 278.035

4,91%

14,65%

kr. 11.585

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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