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Mercedes-Benz CLS 320 CDI Prestige Plus Pano
Leer Xenon Memory Cruise Navi PDC Harman
Kardon 2e Pi
05/2008 - Diesel - Automaat

€ 12.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz CLS

Uitvoering: 320 CDI Prestige Plus ...

Kenteken: 5-KHZ-34

Kilometerstand: 207.761 km

Bouwjaar: 05/2008

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.715 kg

Motor: 2.987 cc, 211 pk (155 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 540 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Acceleratie (0-100): 7,0 s
Topsnelheid: 246 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,6 l/100km (1 op 9,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Energielabel: D
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 5
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 487 - € 521 per kwartaal
Leaseprijs: € 129 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

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

Prestaties op hoog niveau, een onderscheidende, stijlvolle carrosserie en een ruim en comfortabel interieur,
het zijn de eigenschappen waarmee auto?s als deze Mercedes-Benz CLS-klasse hun reputatie hebben
gevestigd. In deze auto vindt u een dieselmotor en een automatische transmissie. Het interieur baadt in
daglicht dankzij het elektrisch bediende glazen panoramadak. Xenonverlichting zorgt voor een heldere
witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld. Tot de uitrusting van deze Mercedes-Benz behoren ook 19
inch lichtmetalen velgen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers en elektrisch bediende ramen.

De radio harder of zachter zetten of iemand uit uw contactenlijst bellen. Dankzij de spraakbediening doet u
dit allemaal met uw stem. Zorgeloos en geconcentreerd rijden? Het navigatiesysteem met harde schijf wijst
de weg! Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. De aanwezige
parkeersensoren zijn de ultieme hulp om te laten weten hoeveel ruimte er nog is om te manoeuvreren. De
uitrusting van deze Mercedes-Benz is met lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mercedes-Benz CLS-klasse samen. Slappe banden zijn niet
alleen gevaarlijk en kostbaar, maar slijten ook sneller. Gelukkig waarschuwt het
bandenspanningscontrolesysteem tijdig bij drukverlies.

Belangstelling? Bel ons en we leggen de sleutels klaar voor een proefrondje.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


