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Mercedes-Benz GLE Coupé 350 de 4MATIC AMG
Line | Luchtvering | Massage | Panoramadak |
Head-up Display |
07/2021 - Hybride - Automaat

€ 102.850,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz GLE Coupé

Uitvoering: 350 de 4MATIC AMG Line...

Kilometerstand: 33.911 km

Bouwjaar: 07/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.590 kg

Motor: 1.950 cc, 330 pk (243 kW)

Kleur: Polar White (wit)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 243 kW (330 PK)
Vermogen elektromotor(en): 99 kW (135 PK)
Vermogen brandstofmotor: 243 kW (330 PK)
Koppel: 400 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en diesel)
Tankinhoud: 65 liter
Transmissie: 9 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,9 s
Topsnelheid: 210 km/u
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Milieu
Energielabel: A

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Stijlvolle vormgeving, een comfortabel en ruim interieur, een onderstel dat alle wegen en omstandigheden
aankan en een motor die topprestaties levert bij een bescheiden brandstofverbruik: deze Mercedes-Benz
GLE-klasse Coupé heeft het allemaal. De AMG-styling verfraait het uiterlijk met verschillende sportieve
accenten. Het is een hybride, daardoor is de auto zuinig met brandstof. Dat stabiele weggevoel onder alle
condities, da?s nou een van de voordelen van luchtvering. Verwen uzelf met het lederen interieur in deze
auto. Een weldaad voor u en uw bijrijder: deze Mercedes-Benz GLE-klasse Coupé heeft verwarmbare
voorstoelen. De sportstoelen zien er niet alleen prachtig uit, maar zijn ook functioneel, zoals u kilometer na
kilometer zult merken. Van binnen lijkt het allemaal uitermate ruim dankzij de vrije inval van daglicht via
het elektrisch bediende glazen panoramadak. De achterklep opent automatisch met een druk op de knop.
Handig als u met volle handen staat. In deze Mercedes-Benz profiteert u onder andere ook van: 22 inch
lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem, warmtewerend glas, zwarte hemelbekleding,
LED-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Uw favoriete muziek klinkt beter dan ooit met het ingebouwde high performance audiosysteem. Verder is
het systeem uitgerust met: full map navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur,
dashboard met spraakbediening en achteruitrijcamera. De auto is ook uitgevoerd met electronic climate
control. De regensensor activeert automatisch de ruitenwissers als het regent of sneeuwt. Adaptive cruise
control is een comfortabele en veilige optie. Het systeem reguleert de snelheid en houdt automatisch
afstand tot uw voorligger. Met de keyless start hoeft u alleen de elektronische token op zak te hebben om
in te stappen en te starten. Sleutels niet meer nodig! De uitrusting van deze auto is met lederen stuur en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Het zal u verbazen hoe deze auto in staat is om voor u de omgeving en het verkeer om u heen in de gaten
te houden. Verkeersbord-detectie herkent verkeersborden en toont deze op het instrumentarium van de
auto. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Actieve
dodehoekdetectie geeft een waarschuwingssignaal wanneer een ander voertuig in uw dode hoek rijdt. Dit
verkleint de kans op een aanrijding. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de
vermoeidheidsherkenning, die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont.
Loopt het verkeer onderweg vast, schakel dan de file assistent in en laat het systeem zorgen voor de juiste
afstand bij stilstaan en rijden. Verder is deze auto uitgerust met autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie.

Heeft u interesse in deze nette Mercedes-Benz? U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.
Of kom gerust langs, net wat u prettig vindt.

= Bedrijfsinformatie =

Afleveringskosten bedragen € 595,-

Aanbieder
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Autobedrijf van Remmen Gademan
's Heerenbergseweg 22
7038 CC Zeddam

Tel: 0314 651 244
E-mail: info@remmen-gademan.nl


