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Mercedes-Benz GLC Coupé 63 AMG 4MATIC+
Adapt. Cruise Schuifdak Stoelvent. Adapt. cruise
GLC63S 2e
12/2019 - Benzine - Automaat

€ 94.950,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz GLC

Uitvoering: Coupé 63 AMG 4MATIC+ A...

Kilometerstand: 179.977 km

Bouwjaar: 12/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.930 kg

Motor: 3.982 cc, 476 pk (350 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming
voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 700 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 66 liter
Acceleratie (0-100): 3,8 s
Topsnelheid: 280 km/u

Milieu
Energielabel: G
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Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 949 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

Zeer mooie en complete auto!
Schuifdak, 360 surround view, Adaptieve cruise control, Electrisch wegklapbare trekhaak, Burmester,
Stoelverwarming + Stoelventilatie, Electrische achterklep, Keyless Entry, 21"LM, Etc etc.. FULL OPTIONS!

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?. De AMG-styling geeft een niet te
missen uitstraling. De achtcilinder benzinemotor in combinatie met de automatische transmissie maken het
rijden met deze Mercedes-Benz tot een waar feest. Even een paar wel héél aantrekkelijke pluspunten van
deze fraaie auto: een elektrisch bediend glazen panorama dak, een elektrisch bedienbare achterklep en een
prachtig lederen interieur! Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening
met geheugen. Hobbeltjes en oneffenheden in de weg zoeven onvoelbaar onder u door dankzij de
luchtvering. De elektrische kapbediening is een technisch hoogstandje: het dak opent en sluit zonder dat u
hoeft uit te stappen. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. De uitmonstering
van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 21 inch lichtmetalen velgen, adaptief
dempingsysteem, geluidsisolerende ramen, led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Met spraakbediening of de knoppen op het stuur regelt u het audio-installatiesysteem en het
navigatiesysteem, terwijl u uw blik op de weg gericht houdt. De audio-installatie biedt daarbij glasheldere
ontvangst dankzij dab-ontvangst. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige automatische
airconditioning. Omdat u nu eenmaal niet overal ogen heeft, is deze Mercedes-Benz GLC-klasse Coupé
voorzien van een achteropkomend verkeer waarschuwing die registreert wanneer de afstand tot uw
achterligger te krap is. De snelheid en interval van de ruitenwissers worden bij neerslag op maat
aangestuurd via het regensensor. Liever gepiep dan gekraak? Dan zult u blij zijn met de aanwezige
parkeersensoren! Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt afstand tot het
voertuig voor u. Een technisch en comfortvergrotend hoogstandje is de elektrisch inklapbare trekhaak.
Deze auto is voorzien van sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende buitenspiegels,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

In de Mercedes-Benz GLC-klasse Coupé heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een
belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in deze Mercedes-Benz. De
forward collision warning reduceert het gevaar van een botsing met een voorligger significant. Een
belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft
wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen. De auto is ook uitgerust met autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie.

Wilt u meer weten over deze bijzondere sportwagen? Neem dan nu contact op met onze verkoopadviseurs.

Aanbieder
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Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


