SSH Biler

Mercedes A200 · 1,3 · Progressive Line aut.
Motor
Volume: 1,3
Cylinder: 4

Ydelse

Transmission

Effekt: 163 HK.
Pris: 328.800,Moment: 250

Antal ventiler: 16

Type:

Forhjulstræk

Gear: Automatg

Topfart: 225 ktm/t.
0-100 km/t.: 8,00
sek.
Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

09/2018

Kilometer:

27.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

✅ KLAR TIL LEVERING ✅ UNIK UDSTYRS BOMBE ⭐ ILS lys pakke ⭐ Premium pakke ⭐ Bakkamera ⭐ P-sensor for og bag ⭐
Burmeister HIFI system ⭐ Parktronic ⭐ Lane assist ⭐ Navigations system ⭐ Nøglefri start betjening ⭐ LED for og baglygter ⭐
El-foldbare sidespejle ⭐ Dellæder sæder ⭐ Regnsensor ⭐ Kabinelys pakke monteret LEASING TILBUD: Leasingydelse 1.795 kr./md.
(2.250 kr. inkl. moms) Førstegangsydelse 35.000 kr. (43.750 kr. inkl moms) Udbetaling og ydelse kan ændres forholdsmæssigt efter
ønske. Bemærk · dette er et privat flexleasing forslag. Kom ned og snak med os omkring en aftale · der er skræddersyet dig. 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 m. og u.
udbetaling fra 1 ·49% i rente med mulighed for SAFE Forsikring af lånet ved sygdom eller arbejdsløshed. Venligst ring til os inden
ankomst på 6138 8563 · hvis bilen skulle være ude at køre eller solgt i mellemtiden. ALLE FUNKTIONER OG TILBEHØR: aut. ·
aut.gear/tiptronic · 17" alufælge · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · c.lås · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor
(for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · el-ruder · 4x el-ruder · el-spejle · el-klapbare sidespejle · el-klapbare sidespejle m. varme ·
el-spejle m/varme · nøglefri betjening · bakkamera · automatisk start/stop · cd · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · sd kortlæser · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken ·
kopholder · dellæder · splitbagsæde · læderrat · bi-xenon · xenonlys · automatisk lys · fjernlysassistent · led kørelys · fuld led forlygter ·
airbag · db. airbags · abs · 10 airbags · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · automatisk nødbremsesystem · ikke ryger ·
nysynet · lev. nysynet · service ok · brugtbilsattest · dæktryksmåler · træthedsregistrering · elektrisk parkeringsbremse VI TILBYDER
OGSÅ: ✅ 6 · 12 · 24 eller 36 måneders leasing ✅ Split- og erhvervsleasing ✅ Garantiforsikring - Ingen uforudsete regninger ✅
Serviceaftale ✅ Dækaftale ✅ Montering af GPS tracker ✅ Billig kaskoforsikring fra 480 kr./md. SE FLERE BILER PÅ
WWW.SSH-BILER.DK

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

Finanseringtilbud
SSH Biler tilbyder at finansiere denne Mercedes A200 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 328.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 65.799 (20%)

kr. 263.196

kr. 50.072

kr. 313.268

2,01%

4,54%

kr. 3.264

kr. 98.699 (30%)

kr. 230.296

kr. 45.855

kr. 276.151

2,01%

4,74%

kr. 2.877

kr. 131.598 (40%) kr. 197.397

kr. 41.640

kr. 239.037

2,01%

5,02%

kr. 2.490

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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