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Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4MATIC
Panoramadak Navigatie Full-led 360-Camera
368 PK! 2e Pinksterdag g
01/2017 - Benzine - Automaat

€ 49.849,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz GLC

Uitvoering: 43 AMG 4MATIC Panorama...

Kenteken: K-828-HD

Kilometerstand: 91.215 km

Bouwjaar: 01/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.745 kg

Motor: 2.996 cc, 368 pk (271 kW)

Kleur: Obsidian Black(donker ...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 520 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 66 liter
Acceleratie (0-100): 4,9 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,2 l/100km (1 op 8,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,3 l/100km (1 op 13,7)
Energielabel: F
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 286 per kwartaal

U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Mercedes-Benz GLC-klasse. Grijze muizen zijn
er al genoeg. Daarom heeft deze auto een lekker pittige AMG-styling. Met een zescilinder benzinemotor en
een automatische transmissie beschikt deze Mercedes-Benz over uitstekende prestaties. Het maakt niet uit
hoe slecht het wegdek is. De luchtvering strijkt alle oneffenheden glad. Topklasse: daar hoort leren
bekleding absoluut bij. De verwarmbare voorstoelen zijn een weldaad voor rug en schouders. Ziet er goed
uit, die sportstoelen. Maar waar het om gaat, is de solide zit onder alle omstandigheden. Het panoramadak
zorgt voor maximale lichtinval en kan worden geopend voor extra ventilatie. Een handige voorziening op
deze auto is de elektrische achterklep die u op afstand kunt openen. Ook 21 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, treeplanken, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, warmtewerend glas,
led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Het audiosysteem bedient u blind met behulp van de audiobesturing op het stuur. Veilig en praktisch! Het
full map navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. Connected drive services
maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de
gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Alles vrij achter? De achteruitrijcamera laat
het meteen zien. 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.
Op een drukke weg heeft u soms ogen in uw achterhoofd nodig. De sensoren aan de achterzijde nemen die
functie over en geven een achteropkomend verkeer waarschuwing als een achterligger te dicht op u zit.
Voorzien van cruise control, dus vriendelijk voor de inzittenden én de benzinetank. U bent in deze
Mercedes-Benz ook voorzien van sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende buitenspiegels en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mercedes-Benz GLC-klasse samen. Bij een noodstop levert
de Brake Assist automatisch nóg meer remkracht om de remweg te verkorten. Een belangrijke bijdrage aan
de veiligheid in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen
van vermoeidheid vertoont.

Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie en u kunt er dan ook verzekerd van zijn dat hij grondig is
gecontroleerd. Deze sportwagen houdt van opschieten. U ook? Wacht dan niet langer en bel voor een
afspraak!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
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een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


