Mercedes EQB300 · · AMG Line 4Matic 7prs
Pris: 544.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2022

1. indreg:

12/2021

Kilometer:

27.000 km.

Brændstof:

El

Farve:
Antal døre:

5

Super fin og velkørende Mercedes-Benz EQB stoppet med udstyr. Finansieringsforslag: 60 mdr med 20% i udbetaling Månedlig

ydelse: 8 463.00 kr. HIGHLIGHTS✅ ▪️ AMG optik ▪️ BURMESTER LYDANLÆG ▪️ ELEKTRISK BAGKLAP ▪️ NØGLEFRI BETJENING ▪️
APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO ▪️ WIDESCREEN ▪️ ADAPTIV FARTPILOT ▪️ FULD LED FORLYGTER aut.gear/tiptronic · 19"
alufælge · 2 zone klima · motorkabinevarmer · alarm · c.lås · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde m. memory · soltag · el-soltag ·
glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · automatisk parkerings system · 360° kamera · bakkamera · parkeringssensor
(bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · træthedsregistrering
· skiltegenkendelse · dab radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · digitalt
cockpit · headup display · apple carplay · android auto · trådløs mobilopladning · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken
· kopholder · kunstlæder · dellæder · læderrat · splitbagsæde · automatisk lys · fjernlysassistent · fuld led forlygter · led kørelys ·
kurvelys · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · tagræling ·
mørktonede ruder i bag · service ok · ikke ryger Ἱ Finansieringsforslag: 60 mdr med 20% i udbetaling Månedlig ydelse: 8 463.00 kr.
Rente: 4.91 % Mdl. gebyr: 99.00 kr. Oprettelsesgebyr: 3 499.00 kr. Samlet beløb til tilbagebetaling: 507 908.00 kr. Vi tager gerne din
gamle bil i bytte · ring og hør nærmer. OBSὭ Ring for fremvisning da bilen ikke står på lager.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: 228 HK.

4-hjulstræk

Længde: 468 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 390

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 58,4 l.

Antal ventiler:

Topfart: 160 ktm/t.

Højde: 167 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,0 sek.

Vægt: 2.175 kg.

DKK 740
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Fløe auto og pladeværksted tilbyder at finansiere denne Mercedes EQB300 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 544.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 109.525 (20%) kr. 435.375

Lånebeløb

kr. 104.926

kr. 540.301

3,20%

5,61%

kr. 5.629

kr. 163.470 (30%) kr. 381.430

kr. 93.673

kr. 475.103

3,20%

5,71%

kr. 4.950

kr. 217.960 (40%) kr. 326.940

kr. 82.208

kr. 409.148

3,20%

5,84%

kr. 4.263

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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