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Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC AMG 7
persoons 21"Inch HUD 360 7 persoons
Schuifdak Luchtvering 21"
05/2017 - Diesel - Automaat

€ 64.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz GLS

Uitvoering: 350 d 4MATIC AMG 7 per...

Kenteken: K-454-VH

Kilometerstand: 110.110 km

Bouwjaar: 05/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.355 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, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Getint
glas, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Trekhaak, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 620 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 100 liter
Acceleratie (0-100): 7,8 s
Topsnelheid: 222 km/u

Milieu
Energielabel: G
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Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 649 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!
Auto is voorzien van orgineel AMG pakket, Schuifkanteldak, Head up display, Navigatie, 21"LM,
Luchtvering, 360 camera, 7 Persoons, Electrische verstelbare stoelen, Electrische achterklep, Lederen
interieur met stoelverwarming, Doorgestikt dashboard, Keyless Go, Zwarte hemelbekleding,

Veelzijdigheid en doordacht design staan aan de basis van deze ruime Mercedes-Benz GLS. De
uitgesproken AMG Line Exterieur voegt een reeks sportieve accenten aan de vormgeving toe. Deze SUV
wordt aangedreven door een krachtige zescilinder motor. U zit er altijd warmpjes bij door de
stoelverwarming. Zon en frisse lucht krijgen vrij spel dankzij het elektrisch bediende glazen panorama dak.
Xenonverlichting zorgt in het donker voor beter zicht. Tot de uitrusting van deze Mercedes-Benz behoren
ook 21 inch lichtmetalen velgen, treeplanken, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, getint glas,
sportinterieur, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare
achterbank.

Het high performance audiosysteem staat garant voor een levendige en krachtige muziekweergave.
Audio-aanpassingen doen zonder de weg uit het oog te verliezen? Daar zorgt de audiobediening op het
stuur voor! Selecteer uw reisbestemming en het navigatiesysteem brengt u snel waar u moet zijn. Muziek
vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw
favoriete muziek bij de hand. Automatische airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest
de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Bij het inparkeren hoeft u het laatste stukje niet te
gokken: de achteruitrijcamera kijkt voor u uit.

Aan boord van deze Mercedes-Benz houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de
gaten. Ze waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen. In een
noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger.
Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het systeem voorkomt
dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. Op een helling houdt hill hold control de
handrem vast totdat u weer gas geeft.

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

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


