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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 200 CDI
Premium LEER TREKHAAK-ELEC. NAVI 17"LMV
2xPDC CRUISE CLIMA
02/2018 - Diesel - Automaat

€ 21.790,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz C-Klasse

Uitvoering: Estate 200 CDI Premium...

Kenteken: L-096-JJ

Kilometerstand: 161.630 km

Bouwjaar: 02/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.515 kg

Motor: 2.143 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Skai

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, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 66 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 210 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,8 l/100km (1 op 26,3)
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Fijnstofuitstoot: 0,4 mg/km
Energielabel: E

Historie
Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 438 - € 466 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Scherpe deal prijs

Natuurlijk mag u hoge eisen stellen aan een echte auto. Doen ze bij Mercedes ook. 'The best or nothing?.
In deze auto vindt u een dieselmotor en een automatische transmissie. ?s Winters komen de verwarmbare
voorstoelen heerlijk van pas. De elektrisch bedienbare achterklep opent met een druk op de knop. De
uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium
dakrailing, warmtewerend glas, led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

De bediening van het audio-installatiesysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op
het stuur en als u wilt zelfs met uw stem. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook
automatische airconditioning. Achter het stuur van deze Mercedes-Benz bent u niet alleen. De auto kijkt als
het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de
automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Op de plaats van bestemming zijn het de
parkeersensoren voor en achter die u assisteren bij het inparkeren. Niet te snel, niet langzaam maar
precies goed: laat dat maar over aan de cruise control. De elektrisch inklapbare trekhaak maakt een einde
aan ingewikkelde handelingen. Ook is de Mercedes-Benz uitgerust met: sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage
afdekhoes.

Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende sensoren tekenen van
vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken kan
voorkomen.

Een proefrit levert het bewijs. Neem contact op en we maken een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


