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Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC AMG Sport
Edition Panodak Leer Cruise Navigatie Camera
Stoelverw. 2
11/2016 - Diesel - Automaat

€ 34.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz GLE

Uitvoering: 350 d 4MATIC AMG Sport...

Kenteken: J-099-FZ

Kilometerstand: 209.378 km

Bouwjaar: 11/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.085 kg

Motor: 2.987 cc, 258 pk (190 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 620 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 93 liter
Acceleratie (0-100): 7,1 s
Topsnelheid: 225 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,3 l/100km (1 op 13,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Energielabel: F
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 4
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 630 - € 677 per kwartaal
Leaseprijs: € 349 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

Mercedes staat symbool voor topkwaliteit, dat weten we al jaren. En dat geldt nu meer dan ooit. 'The best
or nothing?. Het elegante exterieurdesign krijgt een sportieve impuls met het AMG-styling pakket. Een
zescilinder dieselmotor en een automatische transmissie zorgen voor de uitstekende prestaties van deze
auto. Inladen is een eitje met de elektrisch bedienbare achterklep. En voor een frisse wind tijdens de rit is
er het elektrisch bediende glazen panorama dak. De elektrische kapbediening is een technisch
hoogstandje: het dak opent en sluit zonder dat u hoeft uit te stappen. In deze auto profiteert u onder
andere ook van: 21 inch lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing,
warmtewerend glas, LED-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Deze Mercedes-Benz is voorzien van spraakbediening voor het navigatiesysteem en voor het
audio-installatiesysteem. Maar u kunt ook de knoppen op het stuur gebruiken. De auto is ook uitgevoerd
met electronic climate control. De sensoren van de achteropkomend verkeer waarschuwing houden zicht op
de dode hoeken achter u. Te weinig afstand tot de achterligger? Het systeem geeft direct een signaal. Bij
slecht weer houdt u graag de handen aan het stuur. De regensensor regelt automatisch hoeveel hulp u van
de ruitenwissers nodig heeft. Er is ook cruise control aan boord, om met een constant tempo ontspannen
en zuinig te rijden. Met sportstuur met schakelpaddels en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.

In de Mercedes-Benz GLE-klasse heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Deze
Mercedes-Benz GLE-klasse 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. 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 hellingproef is verleden tijd. De hill hold control zorgt voor
volmaakte stilstand op ieder aflopend wegdeel.

We kunnen ons voorstellen dat u een proefrit wilt maken met deze Mercedes-Benz. Belt u ons snel?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


