Silkeborgbiler

Mercedes GLA220 · 2,2 · CDi AMG Line aut.
Pris: 299.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

07/2014

Kilometer:

89.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

Flot udstyret - ORG. AMG STYLING - AMG SPORT PACKAGE & CHROM LOOK - Aut.gear/tiptronic 7 trins · 2 zone klima · adaptiv
fartpilot · bi-xenon med fuld LED forlygter & lygtevasker · el indst. førersæde m. memory funktion & lændestøtte · aktive
parkeringsassistent med parkeringssensor for - bag & bakkamera · el betjent bagklap · Nye 19" alufælge · 4x el-ruder · dellæder Læder / alcantara kabine med røde syninger · Navigation - CD/radio · Bluetooth · AUX tilslutning indstigningslisterne med lys ·
multifunktionslæderrat med ratgear skifte · sædevarme · regnsensor · auto. nedbl. bakspej · fjernb. c.lås med to chrom nøgler · træk til
1.500 Kg. · chrom tagræling · automatisk start/stop · isofix · armlæn · kopholder · mørktonede ruder i bag · højdejust. forsæder ·
el-spejle m/varme · diesel partikel filter · ikke ryger · service ok · splitbagsæde · sportssæder · airbag · abs · esp · servo · vælge
mellem 4 forskellige køreindstillinger - eco - Comfort & Sport fin bil der skal ses og prøves - BEMÆRK kun kørt 89.000 km. 21.7 km/l Automatisk start/stop · Ejerafgift (6 mdr.) KUN 2.210 kr. Finansiering tilbydes med og uden udbetaling. MED 100% TRYGHED - 12
MDR. AUTOTJEK GARANTI OG FEJLFRI BRUGTBILSATTEST ! Ring for fremvisning - vi afsætter god tid til fremvisning og demotur.
ved tidsbestilling sikrer vi · at alle får en positiv oplevelse hos Silkeborgbiler. du kører ikke forgæves til en bil · der er under klargøring
eller måske netop er solgt. ring og book tid for en biloplevelse på tlf. 4046 3031 - vi afsætter god tid · når det passer dig! fremvisning
kan også ske på din adresse - vi besøger kunder i hele Danmark · og er bl.a. ugentligt på Sjælland.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,2

Effekt: 170 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 21,7 l.
Ejerafgift:
DKK 4.420
Produktionsår:
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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