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Mercedes-Benz E-Klasse 63 AMG Performance
Package Schuifdak Keyless Leer Navi Camera
Stoelverw. 2e Pink
02/2012 - Benzine - Automaat

€ 39.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz E-Klasse

Uitvoering: 63 AMG Performance Pac...

Kenteken: 00-XSK-2

Kilometerstand: 150.507 km

Bouwjaar: 02/2012

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.740 kg

Motor: 5.461 cc, 557 pk (410 kW)

Kleur: Donker 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, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 800 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Acceleratie (0-100): 4,3 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 13,8 l/100km (1 op 7,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,5 l/100km (1 op 13,3)
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Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 4
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 286 per kwartaal
Leaseprijs: € 399 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

Met zijn compromisloze design, zijn geweldige vermogen en zijn uitgekiende techniek staat deze
Mercedes-Benz E-klasse garant voor sportieve topprestaties. Het elegante exterieurdesign krijgt een
sportieve impuls met het AMG-styling pakket. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een
prima auto voor nog vele kilometers. Het met leer beklede interieur is comfortabel en stijlvol. Ook in de
winter en als het koud is, heeft u het snel weer warm dankzij de stoelverwarming in deze auto. Met behulp
van slimme techniek opent of sluit het cabriodak geheel elektrisch. Het brandstofbesparende start/stop
systeem schakelt de motor uit als u stilstaat. Ook is de auto voorzien van: 18 inch lichtmetalen velgen,
elektrische zonnerollo voor de achterruit, sportonderstel, getint glas, zwarte hemelbekleding, verstelbare
lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en
led-dagrijverlichting.

Soms wil je goed geluid kunnen voelen! Het high performance audiosysteem bedient u op uw wenken.
Natuurlijk is het systeem ook voorzien van: navigatiesysteem, multifunctioneel sportstuur en
achteruitrijcamera. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. Geen
parkeervak is te klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. Ook op de korte stukken is de cruise
control een uitkomst. Kijk maar bij de benzinepomp! Ook schakel flippers aan het stuur, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.

In de Mercedes-Benz E-klasse heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een veilige extra is de
Brake Assist. Uit onderzoek blijkt dat bestuurders bij een noodstop niet het maximum uit hun remkracht
halen. Met deze automatische remondersteuning wel. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met
verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een
waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen.

Deze sportwagen is een proefrit meer dan waard. Neem 'm de weg op en u weet genoeg. Bel ons voor een
afspraak!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


