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Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC AMG Premium
80 kWh Burmester 360 Cam Schuifdak Leer
Ambient Navigatie
02/2020 - Elektrisch - Automaat

€ 62.890,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz EQC

Uitvoering: 400 4MATIC AMG Premium...

Kenteken: H-320-HS

Kilometerstand: 29.545 km

Bouwjaar: 02/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.395 kg

Motor: 408 pk (300 kW)

Kleur: Donker blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Cruise Control, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 760 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Actieradius: 410 km
Acceleratie (0-100): 5,1 s
Topsnelheid: 180 km/u

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 228 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
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Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 619 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Overige informatie
Actieradius enkel stad (WLTP): 469 km

Auto is € 74950,- inclusief BTW

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

Garantie tot 29 oktober 2023

Mercedes is zo?n merk dat geen enkele introductie nodig heeft. Kwaliteit, prestaties, gemak en een
robuuste vormgeveing. Of, zoals ze zelf zeggen: 'The best or nothing?. Op een volle acculading kan deze
auto de gebruikelijke dagelijkse ritten allemaal maken. Het opladen gaat eenvoudig aan een openbare
laadpaal of aan uw eigen oplaadpunt thuis. Deze dealeronderhouden auto is van het bouwjaar 2020 en
komt van de eerste eigenaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Tijdens gure
dagen is het prettig zitten in de verwarmbare voorstoelen. Dat noemen ze nou een ruimtelijk effect: het
elektrisch bediende glazen panorama dak. De achterklep opent automatisch met een druk op de knop.
Handig als u met volle handen staat. Natuurlijk behoren 19 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting
ook tot de uitrusting van deze complete auto.

In deze auto klinkt uw favoriete muziek nog beter dankzij het high performance audiosysteem. Onderweg
laadt u uw smartphone snoerloos op met behulp van de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons.
Natuurlijk is het systeem ook voorzien van: connected drive services, navigatiesysteem, multifunctioneel
sportstuur en achteruitrijcamera. De automatische airconditioning zorgt onder alle omstandigheden voor
een prettige temperatuur. Altijd goed zicht? De regensensor zorgt ervoor! Een plekje vinden in de
binnenstad is één, inparkeren is twee. Voor dat laatste heeft deze Mercedes-Benz EQC prima
parkeersensoren die u een handje helpen. Maximumsnelheid? Even de cruise control instellen en u blijft
perfect binnen de marges. De Mercedes-Benz is standaard voorzien van: sportstuur met schakelpaddels en
automatisch dimmende buitenspiegels.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mercedes-Benz EQC samen. Deze Mercedes-Benz EQC
blijft altijd alert. Zo wordt gebruik gemaakt van forward collision warning. Bij het mogelijke risico op een
aanrijding met een voertuig voor u, slaat het systeem alarm. Deze Mercedes-Benz EQC is ook behulpzaam
als het gaat om een rechte koers. Het Lane-keeping systeem signaleert en corrigeert als u onbedoeld de
rijstrooklijnen dreigt te overschrijden. Met voorzieningen als autonoom remsysteem en dodehoekdetectie,
bent u altijd veilig onderweg.

Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze
auto. U wilt ook elektrisch rijden? Neem nu contact met ons op om een proefrit te maken.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
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