Mercedes-Benz C
200 T 1,6 BLUETEC 136HK STC 6G - PERSONBIL

309.900 kr.

61.000 KM

23,3 KM/L

DIESEL

MODEL 2015 - FØRSTE REG. 28.07.2015

EJERAFGIFT: 2.980 KR. PR. 12 MDR.

LEVERINGSOMK: 0 KR.

BESKRIVELSE AF BILEN
Denne bil leveres KUN i maj måned med 12 måneders garanti forsikring
uden beregning, Book en fremvisning – undgå ventetid! Bestil en tid til
fremvisning via vores booking system eller på mail
Dennis@kvalitetsbiler.dk, besøg vores hjemmeside www.kvalitetsbiler.dk
eller ring på tlf. 7580 1011 -Mulighed for 1 års garanti forsikring!, Fartpilot - Læderindtræk - El betjent bagklap - Integreret skærm Sportssæder - Regnsensor - El sæder - Bluetooth - USB-indgang Attention assist - Collision prevention - Aut. start stop - 2 zone klima Diesel partikel filter SV 817452, 1. reg: 28-07-2015, Bilen er pæn &
velholdt, Kontakt os gerne for bestilling af prøvetur & fremvisning da der
kan forekomme ventetid, bilen kan være under klargøring- under
prøvekørsel eller solgt i forvejen, få et tilbud via jacob@kvalitetsbiler.dk
eller dennis@kvalitetsbiler.dk, dansk født – dvs. ikke importeret, Bilen
leveres med DBFU garanti, vi tilbyder finansiering med & uden udbetaling,
Attraktiv flexleasing kan tilbydes, vi tager gerne din gamle bil i bytte, Altid
over 300 klargjorte biler, forbehold for tastefejl, Tak for din forståelse – vi
ser frem til dit besøg, man-fre: 09.00-17.00 & lør: 09.00-13.00 & søn: 13.0017.00 Integreret skærm, sportssæder, attention assist, collision prevention,
USB-indgang, chromelister, 2 zone klima, fartpilot, regnsensor, el indst.
forsæder, automatisk start/stop, el betjent bagklap, bluetooth, armlæn,
læderindtræk, diesel partikel filter, 6 gear, 16" alufælge, fjernb. c.lås,
kørecomputer, infocenter, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, 4x el-ruder, el-spejle, dæktryksmåler, multifunktionsrat, isofix,
bagagerumsdækken, kopholder, splitbagsæde, læderrat, automatisk lys, 9
airbags, abs, esp, servo, tagræling, 1 ejer

BILENS UDSTYR
Fartpilot
El-sæder
Læderkabine
Sportssæder
Integreret skærm
Bluetooth
El-Bagklap
Regnsensor
2-zoners klimaanlæg
USB tilslutning
Start/stop-system
Diesel partikelfilter

