Mercedes CL500 · 5,5 · V8 aut.
349.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2008

1. indreg:

02/2008

Kilometer:

146.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

2

⭐️ Xenon ILS (Intelligent Light System) ⭐️ Comand navigation ⭐️ Komfortlædersæder med el & memory ⭐️ Night vision ⭐️ PDC

parkeringssensor for og bag ⭐️ Bakkamera ⭐️ Alcantara lofthimmel ⭐️ El-soltag ⭐️ Harman-Kardon soundsystem ⭐️ Keyless start/e
⭐️ Køling i sæder ⭐️ Exclusive læder ⭐️ Ambiente belysning ⭐️ 19" AMG alufælge ⭐️ Elektrisk ratstamme ⭐️ Ratvarme Øvrig
beskrivelse: Bluetooth · sædevarme · multifunktionslæderrat med ratgearskifte · 2-zonet klimaautomatik · armlæn · kopholder ·
regnsensor · lyspakke · CD-changer · isofix · tågelygter · lygtevasker · el-ruder · el-spejle med varme/ sam. klap · aut. nebl bakspejl ·
info-center · udv. temp måler · ESP · 7 trins aut. gear · Obsidian sortmetal · service ok · ikke ryger · leveres nysynet · m.m. Ἲ VI
LAVER OGSÅ VIDEOFREMVISNING Finansieringstilbud: Løbetid: 96 mdr. Udbetaling: kr. 69.960 ·- Månedlig ydelse: kr. 3.811 ·Leasingtilbud erhverv 12 måneder: Førstegangsydelse: kr. 45.000 ·- ekskl. moms Månedlig ydelse: kr. 3.042 ·- ekskl. moms Restværdi:
kr. 89.000 ·- ekskl. moms Leasingtilbud privat 12 måneder: Førstegangsydelse: kr. 56.250 ·- inkl. moms Månedlig ydelse: kr. 3.802 ·50
·- inkl. moms Restværdi: kr. 89.000 ·- ekskl. moms Vi tilbyder også leasing på 24 og 36 måneder -kontakt os for et tilbud. For at undgå

ventetid eller at køre forgæves bør du ringe eller skrive til os inden besigtigelse. Vores kunder giver os 4 ·9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ på Trustpilot
Ved en handel hos LJ Biler får du: ✅ Videofremvisning via Facetime eller lignende ✅ Mulighed for alle typer af leasing;
Privat/Erhverv/Split m.v. ✅ Finansiering med eller uden udbetaling ✅ Over 20 års erfaring med bilhandel og import ✅ Mulighed for
gratis lånebil ved værkstedsbesøg ✅ Op til 24 måneders CarGarantie (Forsikring på motor/gearkasse) ✅ Professionel klargøring af
bilen ✅ Gennemgang af bilens funktioner ved levering Har vi ikke bilen du søger? Tag fat i os alligevel. Vi hjemtager nemlig jævnligt
drømmebiler fra Tyskland via vores store forhandlernetværk. Åbningstider: Mandag-Fredag: kl. 10:00-17:00 Lørdag: Efter aftale
Søndag: kl. 11:00-15:00 Chat på www.ljbiler.dk: Alle dage kl. 08:00-22:00 Ὅ Jacob: 40 999 442  Kontakt@ljbiler.dk www.ljbiler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 5,5

Effekt: 388 HK.

Baghjulstræk

Længde: 504 cm.

Cylinder: 8

Moment: 530

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

LJ Biler A/S - Søndergade 117 - 8620 Kjellerup Tlf.: (+45) 40 99 94 40 - Email: kontakt@ljbiler.dk

Økonomi
Tank: 90 l.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 142 cm

Km/l: 8 l.

0-100 km/t.: 5,4 sek.

Vægt: 1.995 kg.

Ejerafgift:
DKK 10.520

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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