Mercedes-Benz C-Klasse Estate 180 Sport
Edition Premium Plus Automaat | LEDER |
PANORAMADAK |
05/2018 - Benzine - Automaat

€ 31.400,Autogegevens
Merk, model:

Mercedes-Benz C-Klasse

Uitvoering:

Estate 180 Sport Editi...

Kenteken:

SN-387-H

Kilometerstand: 88.773 km
Bouwjaar:

05/2018

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.400 kg

Motor:

1.595 cc, 156 pk (115 kW)

Kleur:

Cavansite Blue Pearl (...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

100%
Onderhouden:

Ja

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 9 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 66 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,7 s
Topsnelheid: 221 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,8 l/100km (1 op 12,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
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Energielabel: D
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - 211 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Het is een nette en comfortabele auto, deze Mercedes-Benz C-klasse Estate, hij heeft 88.773 kilometer
gelopen. Exclusiviteit en sportiviteit komen samen in de AMG-styling. De auto is van het bouwjaar 2018 en
is van de eerste eigenaar. Hij heeft een benzinemotor en een automatische transmissie. Ouderwets
vakmanschap en natuurlijke materialen komen samen in het lederen interieur. De verwarmbare
voorstoelen zijn een heerlijke extra optie, waarmee u uzelf en uw bijrijder een groot plezier doet. De
comfortstoelen van deze Mercedes-Benz C-klasse Estate staan bekend om zijn goede zithouding. Als u blij
wordt van licht en ruimte dan zult u zeker genieten van het elektrisch bediende panoramadak. De sloten
worden automatisch ontgrendeld dankzij de keyless entry. Fijne optie! De uitmonstering van deze auto
wordt gecompleteerd door onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend
glas, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
De bediening van het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem met harde schijf gebeurt met
knoppen op het stuur en als u wilt zelfs met uw stem. De auto is ook uitgevoerd met automatische
airconditioning. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de
gaten te houden. Dat doet deze Mercedes-Benz met een automatisch inschakelbare verlichting en een
regensensor. Aan boord van deze Mercedes-Benz C-klasse Estate is een achteropkomend verkeer
waarschuwing voor extra veiligheid. Relaxt rijden is meegeleverd in de vorm van cruise control. Met
sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer, isofix-aansluiting,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes is deze auto helemaal compleet.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mercedes-Benz C-klasse Estate samen. De actuele
snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden. De verkeersborddetectie ondersteunt u
tijdens elke rit. Bij concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een
waarschuwingssignaal. Ook helpen het autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, uw rit tot een veilige
rit te maken.
Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie; hij is grondig geïnspecteerd en wordt geleverd met
tellerrapport van Nationale Autopas. Indien u interesse heeft in deze Mercedes-Benz, zetten we hem graag
klaar voor een proefrit. We horen graag van u, mailt of belt u ons meteen?
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
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alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor (COVID)
uitzonderingen de info op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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