Mercedes-Benz E-Klasse Estate 300 de Business
Solution AMG | WIDESCREEN COCPIT |
TREKHAAK |
01/2020 - Hybride - Automaat

€ 49.900,Autogegevens
Merk, model:

Mercedes-Benz E-Klasse

Uitvoering:

Estate 300 de Business...

Kenteken:

L-621-NZ

Kilometerstand: 24.890 km
Bouwjaar:

01/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.040 kg

Motor:

1.950 cc, 306 pk (225 kW)

Kleur:

Selenite Gray (grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 225 kW (306 PK)
Vermogen elektromotor(en): 90 kW (122 PK)
Vermogen brandstofmotor: 225 kW (306 PK)
Koppel: 700 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en diesel)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 66 liter
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Actieradius: 39 km (48 km elektrisch)
Transmissie
Transmissie: 9 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 6,0 s
Topsnelheid: 250 km/u
Accu
Accu laden: Type 2, 1-fase, 7 kW, 18 km actieradius per uur, compleet vol in 1 uur en 45 minuten
Accu snelladen: nee
Milieu
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 294 - 315 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Overige informatie
Actieradius praktijk zomer: 48 km
Actieradius praktijk winter: 37 km
Actieradius enkel stad (WLTP): 48 km
Deze Mercedes-Benz E-klasse Estate 300 geeft u absoluut een brede lach op uw gezicht. Kan ook niet
anders. Topkwaliteit, vooruitstrevende techniek, formidabele rijsprestaties worden hier gebundeld in één
auto. De actieradius van deze auto is met 48 kilometer ruim voldoende voor de meeste dagelijkse ritten.
De accu is binnen 60 minuten opgeladen. Door het Business Solution pakket in combinatie met de AMG
uitvoering ontbreekt het u werkelijk aan niets in deze luxe Mercedes. Dankzij de elektrische stoelbediening
is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Een handige voorziening op deze auto is de
elektrische achterklep die u op afstand kunt openen. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 18
inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, zwarte hemelbekleding,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, snelheidsbegrenzer, metallic lak, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Met dit audio navigatiesysteem met harde schijf ontbreekt het u aan niets. Streamen doet u via bluetooth,
radio luisteren met de dab-ontvanger en dan is er nog usb voor uw eindeloze muziekvoorraad. Tot de
standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Een tunnel of invallende
duisternis? De automatisch inschakelbare verlichting regelt de verlichting zelf en als het gaat regenen,
schakelt de regensensor de ruitenwissers in. Net zo automatisch reageren de adaptive cruise control en de
behulpzame parkeersensoren voor en achter. U wilt van richting veranderen, een tegenligger lijkt daarbij in
uw voorgenomen baan te komen? Dan reageert de kruisend verkeer detectie direct om een aanrijding te
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vermijden. Je ziet hem niet, maar hij is er wel: de elektrisch inklapbare trekhaak. Deze Mercedes-Benz is
voorzien van sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels,
boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.
Als bestuurder van deze Mercedes-Benz bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door
technologische hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs
in, door te remmen of bij te sturen. In het instrumentarium laat de verkeersborddetectie de actuele
verkeersborden zien. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een
voorligger. Het systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie verslapt en
geeft u dan een waarschuwing. De lane assist - of in gewoon Nederlands rijstrookassistent - waarschuwt als
u per ongeluk over de streep gaat. Ook helpen het autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, uw rit tot
een veilige rit te maken.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. Bent u nieuwsgierig naar deze auto? Laat het
ons dan snel weten.
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 09:00 tot 18:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor uitzonderingen de info
op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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