Gærum Auto ApS

Kr. 3.969,
MercedesBenz C43 AMG stc. aut. 4M
Brændstof

Benzin

Årgang

2017

Farve

Sort

Km.

51.000

HK / KW

367 / 270

Km/l

12,3

Tilbudstype: Erhverv LeasingType: Finansiel Leasing Løbetid: 12 Udbetaling: 90108 Restværdi: 197568 Totalpris i
løbetiden: 137736 Antal kilometer inkluderet: 1 Forsikring: Ikke inkluderet Service og vedligehold: Inkluderet
serviceaftale (uden dæk) Gærum Auto  Tougaard Biler En forretning med over 50 års erfaring! BILKØB / LEASING
VS CORONA? For at imødekomme regeringens krav om så lidt personkontakt som muligt har vi gjort os nogle nye
tiltag! Vi kan sammen over telefonen gennemgå bilens stand og udstyr. Evt over videoopkald / billeder. Vi kan få
leveret bilen til dig på autotransporter hvis det ønskes. Hurtigt og nemt kan vi over et opkald få styr på finansiering
/ leasing. Ønsker du at komme forbi og besigtige bilen fysisk er du selvfølgelig også velkommen til det hvis du
ellers føler dig sund og rask. Vi undlader dog håndtryk i disse dage. 12 MDRS LEASINGFORSLAG:
1.GANGSYDELSE: 90.108, EX. MOMS MDL. YDELSE: 3.969, EX. MOMS RESTVÆRDI: 197.568, EX MOMS
ULTIMATIV STATIONCAR! INTELLIGENT LIGHT SYSTEM HEAD UP DISPLAY PANORAMAGLASTAG SOM BÅDE
KAN VIPPES SAMT SKYDES TILBAGE AMG SPORTSUDSTØDNING MED SPJÆLD SOM ÅBNES VIA KNAP PÅ
MIDTERKONSOLLEN DISTRONIC ADAPTIV FARTPILOT SPORASSISTENT SVINGBART ANHÆNGERTRÆK
MOTORKABINE VARMER ELBAGKLAP ELINDKLAPBARE SIDESPEJLE NIGHT PAKKE LÆDER/ALCANTARA
KABINE LÆDER/ALCANTARA RAT MED SHIFTPADDLES STOR COMAND NAVIGATION BAKKAMERA STORT
BURMESTER SURROUNDSYSTEM FULD ELEKTRISKE FORSTOLE MED MEMORYFUNKTION aut.gear/tiptronic,
19" alufælge, 2 zone klima, motorkabinevarmer, fjernb. c.lås, parkeringssensor (bag), parkeringssensor (for),
ratgearskifte, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor,
sædevarme, højdejust. forsæder, højdejust. førersæde, el indst. forsæder, el indst. førersæde, el indst. førersæde
m. memory, soltag, elsoltag, glastag, elruder, 4x elruder, elklapbare sidespejle m. varme, nøglefri betjening,

19" alufælge, 2 zone klima, motorkabinevarmer, fjernb. c.lås, parkeringssensor (bag), parkeringssensor (for),
ratgearskifte, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor,
sædevarme, højdejust. forsæder, højdejust. førersæde, el indst. forsæder, el indst. førersæde, el indst. førersæde
m. memory, soltag, elsoltag, glastag, elruder, 4x elruder, elklapbare sidespejle m. varme, nøglefri betjening,
automatisk parkerings system, bakkamera, adaptiv fartpilot, automatisk start/stop, el betjent bagklap,
dæktryksmåler, elektrisk parkeringsbremse, træthedsregistrering, skiltegenkendelse, cd/radio, navigation,
multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, musikstreaming via bluetooth, headup display, sd kortlæser, usb
tilslutning, armlæn, isofix, bagagerumsdækken, kopholder, dellæder, splitbagsæde, læderrat, sportssæder,
automatisk lys, fjernlysassistent, kurvelys, led kørelys, fuld led forlygter, 6 airbags, abs, esp, servo,
vognbaneassistent, blindvinkelsassistent, automatisk nødbremsesystem, tagræling, mørktonede ruder i bag, ikke
ryger, nysynet, lev. nysynet, svingbart træk (manuel), svingbart træk (elektrisk), diesel partikel filter. HUSK VI
HOLDER ÅBENT 7 DAGE OM UGEN OG I KAN ALTID RINGE PÅ 98486044!
Gærum Auto ApS, Brønderslevvej 126, Gærum
Tlf. 98486044, Fax. 98486049
www.tougaardauto.dk  salg@tougaardauto.dk
Med forbehold for indtastningsfejl, samt ændringer af pris, rente, moms og afgifter.

