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Mercedes-Benz E-Klasse Estate 53 AMG 4MATIC
Premium 360 Cam Panodak Burmester Ambient
360 Cam Leer Alca
10/2020 - Benzine - Automaat

€ 99.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz E-Klasse

Uitvoering: Estate 53 AMG 4MATIC P...

Kenteken: R-491-TP

Kilometerstand: 17.299 km

Bouwjaar: 10/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.920 kg

Motor: 2.999 cc, 436 pk (321 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/alcantara

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 520 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Acceleratie (0-100): 4,5 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: G

Staat
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Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 999 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

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

U merkt het aan de look and feel van deze auto: dit is kwaliteit. De Mercedes-Benz E-klasse Estate is
ontworpen volgens de Duitse opvattingen van kwaliteit en degelijkheid, maar biedt tegelijk een hoge mate
van comfort en uitstekende rijkwaliteiten. De begrippen exclusief en sportief zijn allebei van toepassing op
de markante AMG-styling. Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts
17299 kilometer. Hij heeft een benzinemotor en een automatische transmissie. Op het lijstje aantrekkelijke
extraatjes vallen meteen op: het lederen interieur en de elektrisch bedienbare achterklep. Zit u goed? De
stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. Met deze auto gaat open
rijden wel heel erg eenvoudig: het elektrische dak opent of sluit met een druk op de knop. Bij de rijke
uitrusting horen ook 19 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, aluminium dakrailing, warmtewerend glas,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het audio-installatiesysteem en ook het navigatiesysteem
met harde schijf gaat met knoppen op het stuur en met spraak. Smartphones die zonder snoer kunnen
opladen halen simpel een volle accu via de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Tot de standaard
uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft
deze Mercedes-Benz zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat
hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van parkeersensoren
voor en achter. Er is ook cruise control aan boord, om met een constant tempo ontspannen en zuinig te
rijden. U bent in deze Mercedes-Benz ook voorzien van sportstuur met schakelpaddels, automatisch
dimmende binnen- en buitenspiegels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware
steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Onderweg fungeert de
verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en attendeert u op de verkeersborden langs de weg.
Voor meer veiligheid detecteert deze auto het risico van een aanrijding tijdig via de forward collision
warning. Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het systeem
voorkomt dat er daardoor ongelukken gebeuren. Met voorzieningen als autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie, bent u altijd veilig onderweg.

Eén proefrit en deze sportwagen bewijst zichzelf. Maak nu een afspraak!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


