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Mercedes-Benz EQC 400 4 Matic 1886
Edition-4% BIJTELLING-EX.
BTW-SCHUIFDAK-MEMORY-DISTRONIC-SOUND-
12/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 55.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz EQC

Uitvoering: 400 4 Matic 1886 Editi...

Kenteken: H-932-DD

Kilometerstand: 35.712 km

Bouwjaar: 12/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.395 kg

Motor: 408 pk (300 kW)

Kleur: Hightech zilver(licht ...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 760 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Actieradius: 406 km
Acceleratie (0-100): 5,1 s
Topsnelheid: 180 km/u

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 230 kWh/100km
Energielabel: A

Historie
Aantal eigenaren: 1
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): BOVAG Garantie 12 maanden: https://www.bovag.nl/BovagW
ebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaard
en-Auto-1-2-2018.pdf

Overige informatie
Actieradius enkel stad (WLTP): 465 km

Een bijzondere auto voor een bijzonder moment: passend bij de consequente start van Mercedes-Benz in
het tijdperk van de elektromobiliteit presenteert het merk een speciaal model in een gelimiteerde oplage,
de EQC Edition 1886 (stroomverbruik gecombineerd: 20,8-19,7 kWh/100 km, CO2-emissie gecombineerd:
0 g/km)*. Met de EQC Edition 1886 onderstreept het merk met de ster dat zijn visie van een mobiliteit van
de toekomst veel verder gaat dan de auto. Daarom combineert de EQC Edition 1886 een omvangrijke
speciale uitrusting met klantvriendelijke services rondom de elektromobiliteit. Het gelimiteerde model
beleefde vandaag zijn wereldpremière op de New York International Autoshow.Tot de standaard uitrusting
van de EQC Edition 1886 behoren zorgvuldig op elkaar afgestemde elementen in het exterieur en interieur.
Voor een bijzonder exclusief karakter van het exterieur zorgt de grote Black Panel-grille met hoogglanzend
zwarte lamellen en rand. De EQC Edition 1886 is uitsluitend leverbaar in de lak hightechzilver metallic. Tot
de overige individuele kenmerken behoren het embleem in hoogglanzend zwart met speciaal opschrift 'EQC
Edition 1886' op de voorspatschermen en de 20 inch tienspaaks lichtmetalen velgen in hoogglanzend zwart
met witte decorelementen. De exclusieve indruk wordt voortgezet in het interieur, bijvoorbeeld met het
nieuwe stoeldesign met bekleding in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA in indigoblauw en zwart. In
de rugleuningen is een speciaal opschrift 'EQC Edition 1886' gestikt. Dit opschrift is ook te vinden als badge
op de middenconsole. De aandacht voor details wordt ook zichtbaar in de specifieke sierdelen in matrixlook
zilver en de vloermatten met 'EQC'-stiksel. De genoemde prijs is exclusief BTW ! De fiscale bijtelling is 4%
(tot € 50000, daarboven 22%).

= Bedrijfsinformatie =

Interesse in deze auto ? U kunt contact opnemen met Jan Knevel (0683-654964) of Paul van Bergen
(0653-408545), ook per Whatsapp, zij kunnen u alles over de betreffende auto vertellen. Ook kunnen zij
meteen de inruilwaarde van uw huidige auto vertellen. U bent van harte welkom in onze showroom in
Druten !!

Aanbieder
Autobedrijf Paul van Bergen
Industrieweg 39
6651 KR Druten

Tel: 0487 593 580
E-mail: verkoop@paulvanbergen.nl


