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Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 300 AMG
Burmester Aircraft Burmester Sfeerverlichting
HUD Aircraft 260
03/2020 - Hybride - Automaat

€ 74.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz E-Klasse

Uitvoering: Cabriolet 300 AMG Burm...

Kenteken: L-223-FS

Kilometerstand: 14.074 km

Bouwjaar: 03/2020

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.780 kg

Motor: 1.991 cc

Kleur: Blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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, Elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 10 kW (14 PK)
Vermogen brandstofmotor: 190 kW (258 PK)
Koppel: 370 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 66 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,6 s
Topsnelheid: 250 km/u
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Milieu
Energielabel: F

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 275 - € 312 per kwartaal
Leaseprijs: € 749 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

Zeer mooie en complete auto!
AMG, Adaptieve cruise control, Ambiante sfeerverlichting, Nekverwarming, Virtueel cockpit, Burmester
geluidssysteem, Electrische verstelebare stoelen met memory, Carbon inleg, 19"LM,
Dodehoekwaarchuwing, Head up display HUD, Doorstikt dashboard, Etc etc.. FULL OPTIONS!

Het strandgevoel begint al bij het instappen. In deze cabrio is iedere rit een beetje vakantie. Het interieur
van deze Mercedes-Benz E-klasse Cabrio beschermt u als een veilige cocon. Het onderstel is ontworpen om
de scherpste bochten en de slechtste wegen aan te kunnen en de motor reageert alert op ieder commando.
AMG-styling geeft deze auto een extra dynamische uitstraling. De aandrijving van deze Mercedes-Benz
wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische transmissie. Lederen bekleding is een
smaakvolle en comfortverhogende optie. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische
bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Met een simpele druk
op de knop opent het cabriodak en geniet u van de buitenlucht. Met de krachtige xenonverlichting heeft u
optimaal zicht in het donker. U wordt in deze auto ook getrakteerd op windscherm, adaptief
dempingsysteem, warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch
bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Uw favoriete muziek klinkt beter dan ooit met het ingebouwde high performance audiosysteem. Geniet van
een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. De meest gebruikte voertuigfuncties laten
zich met behulp van uw stem bedienen. Het navigatiesysteem met harde schijf zorgt ervoor dat u altijd de
juiste en snelste route vindt. Zoals van een eigentijdse auto verwacht mag worden, is deze Mercedes-Benz
E-klasse Cabrio voorzien van een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Connected drive services
maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. De automatische airconditioning zorgt onder alle
omstandigheden voor een prettige temperatuur. Hoeveel ruimte heeft u nog bij het inparkeren? De
achteruitrijcamera brengt helder in beeld wat zich achter de auto bevindt en geeft een geluidssignaal. Het
drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Mercedes-Benz is voorzien
van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het
waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde
manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder
gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. De kruisend verkeer detectie anticipeert bij
tegemoetkomend verkeer dat uw rijrichting zal kruisen en waarschuwt direct. Met de elektronische sleutel
in uw zak en met één druk op de knop start u de auto. Dat is keyless start! Wat u ook in deze auto kunt
vinden zijn schakel flippers aan het stuur, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
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De Mercedes-Benz E-klasse Cabrio is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems
fungeren als extra ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is.
Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in deze
Mercedes-Benz. Onbedoeld bumperkleven is er niet bij, dankzij de forward collision warning. Die
waarschuwt direct als een botsrisico met uw voorligger dreigt. De actieve dodehoekdetectie minimaliseert
het gevaar van ongelukken wanneer u afslaat of inhaalt. Deze auto waarschuwt de bestuurder als die
tekenen van vermoeidheid vertoont en kan zo ernstige ongelukken voorkomen. Mooi binnen de lijnen van
de rijstrook blijven? Het Lane-keeping systeem helpt altijd een handje.

Hij staat al gepoetst te glimmen voor een testrondje op de weg. Bel nu en kom deze cabrio uitproberen!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


