SSH Biler

Mercedes B180 · 1,5 · CDi Business aut.

Pris: 204.995,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

04/2015

Kilometer:

119.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

**KLAR TIL LEVERING** FINANSIERING UDEN UDBETALING: 2.870 ·- mdr ydelse!! HIGHLIGHTS: • Automatgear •
parkeringssensor for og bag • Navigation m. dansk tale • Fartpilot • Fjernlysassistent • Lyspakke • Automatisk bremsesystem • E-call
nødsystem Bilen er nyserviceret og leveres med fejlfri brugtbilsattest samt nysynet og professionel kosmetisk klargøring. SSH-BILER
er autoriseret af SKAT som motorkontor · hvorfor du får bilen omgående og ikke skal vente på levering. Attraktiv finansiering tilbydes ·
eventuelt uden udbetaling. Venligst ring til os inden ankomst på 6138 8563 · hvis bilen skulle være ude at køre eller solgt i mellemtiden.
aut. · aut.gear/tiptronic · 17" alufælge · airc. · c.lås · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · sædevarme · stofindtræk · kopholder · bagagerumsdækken · diesel partikel filter · læderrat ·
ikke ryger · nysynet · lev. nysynet · service ok · brugtbilsattest · servo · esp · antispin · abs · 10 airbags · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · cd · automatisk start/stop · el-spejle · automatisk lys · fjernlysassistent · navigation · musikstreaming via bluetooth ·
armlæn · isofix · splitbagsæde · el-ruder · højdejust. førersæde · 1 ejer VI TILBYDER OGSÅ: • Garantiforsikring - Ingen uforudsete
regninger • Serviceaftale • Dækaftale • Montering af GPS tracker • Billig kaskoforsikring fra 480 kr./md. WWW.SSH-BILER.DK · fuldaut.
klima
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,5

Effekt: 109 HK.

Forhjulstræk

Længde: 439 cm.

Cylinder: 4

Moment: 260

Gear: Automatgear

Bredde: 179 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 156 cm

0-100 km/t.: 11,90 sek.

Vægt: 1.450 kg.

Økonomi
Tank: 50 l.
Km/l: 24,4 l.
Ejerafgift:
DKK 3.020
Produktionsår:
-

SSH Biler - Kirstinehøj 59 - 2770 Kastrup Tlf.: (+45) 6138 8563 - Email: salg@sshbiler.dk

Finanseringtilbud
SSH Biler tilbyder at finansiere denne Mercedes B180 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 204.995. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 81.998 (40%)

kr. 122.997

kr. 50.386

kr. 173.383

5,38%

9,46%

kr. 1.807

kr. 61.499 (30%)

kr. 143.496

kr. 55.037

kr. 198.533

5,38%

8,88%

kr. 2.069

kr. 40.999 (20%)

kr. 163.996

kr. 59.681

kr. 223.677

5,38%

8,45%

kr. 2.331

kr. 20.500 (10%)

kr. 184.495

kr. 64.332

kr. 248.827

5,38%

8,12%

kr. 2.593

kr. 0 (0%)

kr. 204.995

kr. 68.986

kr. 273.981

5,38%

7,85%

kr. 2.855

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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