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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 300 d AMG Line
Panodak Ambient Virtual Dash ACC Trekhaak
Leer Alcantara D
07/2022 - Diesel - Automaat

€ 74.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz C-Klasse

Uitvoering: Estate 300 d AMG Line ...

Kilometerstand: 1.381 km

Bouwjaar: 07/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.735 kg

Motor: 1.993 cc, 266 pk (196 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Opties en accessoires
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, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 550 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 66 liter
Acceleratie (0-100): 5,8 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: C

Staat
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Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 749 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

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

Een keurige auto, dat is deze Mercedes-Benz C-klasse Estate. Het is een auto die 1381 kilometer heeft
gelopen, de onderhoudshistorie is bekend. Grijze muizen zijn er al genoeg. Daarom heeft deze auto een
lekker pittige AMG-styling. De krachtige dieselmotor van deze auto is gekoppeld aan een automatische
transmissie. Even op het knopje drukken en de elektrisch bedienbare achterklep gaat open. Net zo
gemakkelijk als het elektrisch bediende glazen panorama dak. De verwarmbare voorstoelen zijn een
weldaad voor rug en schouders. U blijft ook in de scherpe bochten goed ondersteund door de fraaie
sportstoelen. Kiezen tussen open en dicht rijden kan met een druk op de knop dankzij de elektrisch
bediende cabriokap. Ook is de auto voorzien van: 19 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, aluminium
dakrailing, extra getint glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het audiosysteem en ook het full map navigatiesysteem
gaat met knoppen op het stuur en met spraak. Natuurlijk is de audio-installatie voorzien van
dab-ontvangst. Telefoon onderweg aan de lader? Daar komt geen kabeltje aan te pas, want deze
Mercedes-Benz C-klasse Estate is voorzien van een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons.
Automatische airconditioning verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. In de regen hoeft u
niet langer zelf de ruitenwissers in te schakelen. De regensensor zorgt ervoor dat de ruitenwissers altijd op
de juiste snelheid werken. De parkeersensoren waarschuwen wanneer u te krap inparkeert of dat ene
paaltje niet hebt gezien. Met adaptive cruise control houdt deze auto automatisch afstand tot uw
voorligger. Voorzien van keyless start. Of, in gewoon Nederlands: starten zonder sleutel. Ook is de
Mercedes-Benz uitgerust met: sportstuurwiel, automatisch dimmende buitenspiegels en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

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. Dat de auto steeds meer taken van de
bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het systeem voor verkeersbord-detectie in deze auto. Het
forward collision warning-systeem is constant alert en detecteert via sensor de afstand tot voorliggers.
Wordt die te klein, dan volgt een automatische waarschuwing. Als een fiets of ander voertuig zich in de
dode hoek bevindt, waarschuwt het actieve dodehoekdetectie. Dit helpt ernstige ongelukken voorkomen.
Mooi binnen de lijnen van de rijstrook blijven? Het Lane-keeping systeem helpt altijd een handje.

Deze sportwagen laat graag persoonlijk zien wat-ie kan. Bel dus nu voor een proefrit!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
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