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Mercedes-Benz E-Klasse 320 Avantgarde 225
PK/ 6 Cilinder/ Stoelverw/ ECC/ Navi/ LMV/
Pano/ Lederen Bekl
08/2002 - Benzine - Automaat

€ 11.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz E-Klasse

Uitvoering: 320 Avantgarde 225 PK/...

Kenteken: P-565-VZ

Kilometerstand: 50.452 km

Bouwjaar: 08/2002

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.687 kg

Motor: 3.199 cc, 224 pk (165 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, CD
wisselaar, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 315 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Acceleratie (0-100): 7,8 s
Topsnelheid: 240 km/u

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 286 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (1 maand)

Omdat rijden een plezier mag zijn, staat deze Mercedes-Benz E-klasse enthousiast te glimmen in de
showroom. Technisch in topconditie, strak in de lak... echt een droomauto! Deze dealeronderhouden auto is
van de eerste eigenaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Met de krachtige
xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. Tot de uitrusting behoren ook sportonderstel,
warmtewerend glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels.

Met de automatische airconditioning selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. 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. Relaxt rijden is meegeleverd in de vorm
van cruise control. Ook is de Mercedes-Benz uitgerust met: verstelbaar stuur, automatisch dimmende
spiegels, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.

Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk

Tel: 033 303 0264
E-mail: info@fortisautomotive.nl


