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Mercedes-Benz CL-Klasse 500 Youngtimer
Stoelvent. Schuifdak Alcant. hemel 2e
Pinksterdag open!
01/2000 - Benzine - Automaat

€ 15.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz CL-Klasse

Uitvoering: 500 Youngtimer Stoelve...

Kilometerstand: 114.578 km

Bouwjaar: 01/2000

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.765 kg

Motor: 4.966 cc, 306 pk (225 kW)

Kleur: Licht grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 460 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 88 liter
Acceleratie (0-100): 6,5 s
Topsnelheid: 250 km/u

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 19,4 l/100km (1 op 5,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 9,9 l/100km (1 op 10,1)
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Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 159 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

Het is niet alleen de bouwkwaliteit waar Duitse auto's om bekend staan, maar ook de rijkwaliteiten. Dat
merkt u achter het stuur van deze Mercedes-Benz CL-klasse. Het is een auto uit 2000 met 114578
kilometer op de teller. De krachtige benzinemotor staat garant voor uitstekende prestaties. Elke rit in deze
Mercedes-Benz CL-klasse heeft een tikje meer, dankzij het lederen interieur. 's Winters op pad gaan kan
een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze Mercedes-Benz CL-klasse voorzien van weldadige
verwarmbare voorstoelen. Met het elektrisch bedienbare dak kunt u moeiteloos genieten van elke zonnige
dag. Het interieur baadt in een zee van licht door het glazen panoramadak. In het donker zorgt de
xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Natuurlijk behoren warmtewerend glas, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels ook tot de
uitrusting van deze complete auto.

De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Slimme ruitenwissers? De
regensensor zorgt ervoor! Een plekje vinden in de binnenstad is één, inparkeren is twee. Voor dat laatste
heeft deze Mercedes-Benz CL-klasse prima parkeersensoren die u een handje helpen. Een stabiele en
comfortabele snelheid houdt u feilloos aan met de cruise control. Ook informatie display, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter zijn aan boord.

Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Als u wilt,
kunt u een proefrit maken met deze Mercedes-Benz CL-klasse. Bel of mail ons nu voor een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


