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Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe 43
4MATIC+ Premium Burmester Ambient
Widescreen 368PK! Adaptief Cru
01/2020 - Hybride - Automaat

€ 119.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz AMG GT

Uitvoering: 4-Door Coupe 43 4MATIC...

Kenteken: P-573-LG

Kilometerstand: 43.689 km

Bouwjaar: 01/2020

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.940 kg

Motor: 2.999 cc

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 16 kW (22 PK)
Vermogen brandstofmotor: 271 kW (368 PK)
Koppel: 500 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 80 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 4,9 s
Topsnelheid: 270 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 12,1 l/100km (1 op 8,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,8 l/100km (1 op 12,8)
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Energielabel: G

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 297 - € 337 per kwartaal
Leaseprijs: € 1.199 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe
heeft 43689 kilometer gelopen, hij is van het bouwjaar 2020. Deze goed onderhouden auto is van de eerste
eigenaar. Trap het gaspedaal in en voel de geweldige acceleratie van deze auto. Lederen bekleding is in
deze rijk uitgeruste auto ook aanwezig. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en
hebben bovendien een geheugen. Het elektrisch bediende glazenpanorama dak zorgt voor licht en gevoel
van ruime. De elektrische achterklep opent met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft
tot de bagageruimte. Ook 19 inch lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem, led-achterlichten,
verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting zijn
aan boord.

Uw favoriete muziek klinkt beter dan ooit met het ingebouwde high performance audiosysteem. Met de
ingebouwde spraakbediening kunt u de belangrijkste voertuigsystemen bedienen met stemcommando's.
Nooit meer de weg kwijt: daarvoor zorgt het onboard navigatiesysteem met harde schijf. Kabelkluwens en
stekkerslingers van smartphones zijn hier niet aan de orde. De draadloze oplaadmogelijkheid voor
telefoons maakt opladen strak, simpel en snel. Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek
draadloos af. De automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Kruisingen en
afslagen worden een stuk veiliger door de kruisend verkeer detectie. De aanwezige parkeersensoren zijn de
ultieme hulp om te laten weten hoeveel ruimte er nog is om te manoeuvreren. Adaptive cruise control is
veilig en comfortabel. De snelheidsregelaar houdt automatisch afstand tot het voertuig dat voor u rijdt.
Sleutelloos instappen en wegrijden! De keyless start herkent de elektronische sleutel in uw bezit en start de
motor met een druk op de knop. Deze Mercedes-Benz is voorzien van sportstuur met schakelpaddels en
automatisch dimmende buitenspiegels.

In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Bij de veiligheidssystemen van deze auto hoort
ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de
significante verkeersborden langs en boven de weg. Het forward collision warning-systeem berekent via
een sensor de afstand tot het verkeer vóór u en komt in actie als er gevaar bestaat van een botsing. Elke
auto heeft een of meer blinde vlekken. De actieve dodehoekdetectie waarschuwt als er gevaar voor een
aanrijding bestaat. Keep your lane? Het Lane-keeping systeem zorgt er automatisch voor. U bent mede
dankzij autonoom remsysteem en dodehoekdetectie steeds veilig onderweg.

Meer weten over deze sportwagen? Onze verkoopadviseur maakt graag een afspraak voor meer informatie
of een proefrit!

Aanbieder
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Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


