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Mercedes-Benz E-Klasse Coupé 400 4MATIC
AMG Panodak Leer Burmester Widescreen
Ambient Verlicht. 360 Cam. 2e P
01/2018 - Benzine - Automaat

€ 46.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz E-Klasse Coupé

Uitvoering: 400 4MATIC AMG Panodak...

Kenteken: ZF-247-N

Kilometerstand: 116.355 km

Bouwjaar: 01/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.745 kg

Motor: 2.996 cc, 334 pk (246 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 480 Nm
Transmissie: 9 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 66 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,3 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,2 l/100km (1 op 8,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
Energielabel: F
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 286 per kwartaal
Leaseprijs: € 469 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

De Mercedes-Benz E-klasse Coupé combineert comfort met een uitstekende wegligging en dynamische
rijkwaliteiten. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. Voorzien van een lederen interieur: stijl en kwaliteit voor u en uw passagiers! Altijd een goede
zitpositie bij iedere snelheid, dankzij de sportstoelen. Ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel,
warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.

Door de connected drive services ontvangt het audio-installatiesysteem muziek van elk device. Het
audio-installatiesysteem doet het op eigen kracht, alle software up-to-date. Tot de standaard uitrusting van
deze auto hoort ook electronic climate control. Een paar spetters of een donderbui? De regensensor weet
het als eerste en reageert precies goed! Boem is ho? Niet bij deze Mercedes-Benz E-klasse Coupé. De
piepjes van de parkeersensoren waarschuwen u op tijd voor obstakels. De cruise control zorgt voor een
prettige, gelijkmatige koers en minder brandstofgebruik. Deze Mercedes-Benz is voorzien van sportstuur
met schakelpaddels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico?s in. In
een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger.
Deze auto waarschuwt de bestuurder als die tekenen van vermoeidheid vertoont en kan zo ernstige
ongelukken voorkomen.

Deze sportwagen heeft honger naar de weg. Maak gauw een proefrit, bel nu!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


