Mercedes-Benz C-Klasse 300 Premium Plus
Pack/ btw -auto *PANO/SCHUIFD*NAVI*
01/2019 - Benzine - Automaat

€ 41.840,Autogegevens
Merk, model:

Mercedes-Benz C-Klasse

Uitvoering:

300 Premium Plus Pack/...

Kenteken:

J-888-LJ

Kilometerstand: 23.901 km
Bouwjaar:

01/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.455 kg

Motor:

1.991 cc, 258 pk (190 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 370 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 66 liter
Acceleratie (0-100): 5,9 s
Topsnelheid: 239 km/u
Milieu
Energielabel: D
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Roots Autoservice | Tel: 015 369 3233 | info@rootsautoservice.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 207 - 233 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (inbegrepen): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde voertuig
wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt.Deze afleverbeurt garandeert, op het
moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten:o Distributieriem minimaal
10.000 km onderhoudsvrijo Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien afgeleverd op
winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel)o Minimaal 6 maanden apko Minimaal 6 maanden of 6.000 km
onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf
CORONA PROEF, PROEFRIJDEN IS ALLEEN MOGELIJK OP TELEFONISCHE AFSPRAAK : 015-3693233 OF
06-53373490 !!
OF AANMELDEN VIA EMAIL : info@rootsautoservice.nl
1. Wanneer je een auto op het oog hebt kan je via onze website of mail adres of telefoon nummers contact
leggen om een afspraak maken voor een contactloze proefrit die geheel voldoet aan de richtlijnen van het
RIVM.
2. De proefrit zal vervolgens ingepland worden op een gewenst tijdvak van MAX 15 min, dus bijvoorbeeld
tussen 10:00 en 10:15 !.
3. Binnen het vooraf afgesproken tijdvak zal onze verkoopadviseur de auto desinfecteren en voor je
klaarzetten bij ons contactloos proefrit station. Hier kan je een proefrit rijden van maximaal 15 minuten.
4. Mocht je na de proefrit besluiten om de auto te willen kopen, maken we een telefonische of online
afspraak om de deal te sluiten en een aflevering in te plannen.
Zo heeft Roots autoservice de tijd om de auto klaar te maken voor aflevering. In de tussentijd kun jij het
geld overmaken via iDeal of bankoverschrijving.
5. Je nieuwe auto wordt op de afgesproken dag (contactloos) op de locatie waar ook de proefrit heeft
plaatsgevonden afgeleverd.
Roots autoservice neemt voor, tijdens en na de proefrit aan huis extra beschermende maatregelen om de
kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Aanbieder
Roots Autoservice
Overgauwseweg 65 A
2641 ND Pijnacker
Tel: 015 369 3233
E-mail: info@rootsautoservice.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Roots Autoservice | Tel: 015 369 3233 | info@rootsautoservice.nl

