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Mercedes-Benz M-Klasse 250 BlueTEC AMG
Pano Leer 20 Inch Panodak Leer Stoelverw.
Cruise Elek Achterklep
10/2013 - Diesel - Automaat

€ 26.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz M-Klasse

Uitvoering: 250 BlueTEC AMG Pano L...

Kenteken: 3-SLN-64

Kilometerstand: 149.887 km

Bouwjaar: 10/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.050 kg

Motor: 2.143 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 93 liter
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 210 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,6 l/100km (1 op 13,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Energielabel: B
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 4
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 595 - € 638 per kwartaal
Leaseprijs: € 269 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

Bij het ontwerpen van de Mercedes-Benz M-klasse stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Deze
M-klasse is van het bouwjaar 2013. Een krachtige viercilinder dieselmotor en een prettige automatische
transmissie zorgen voor de aandrijving van deze stoere Mercedes-Benz. Bij de uitrusting van deze auto
horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, elektrisch bediende ramen, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Audiovolume aanpassen of wisselen van radiozender: dat gaat makkelijk en veilig met de audiobediening
op het stuur. De automatische airconditioning zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige
temperatuur. Ook op de korte stukken is de cruise control een uitkomst. Kijk maar bij de benzinepomp!
Extra opties op deze auto zijn: lederen stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze Mercedes-Benz M-klasse is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Op lange ritten voorkomt de vermoeidheidsassistent dat uw concentratie afneemt.
Heuvelop, heuvelaf. En opeens moet u stilstaan. Geen probleem, de hill hold control houdt deze
Mercedes-Benz M-klasse perfect op z?n plaats tot u weer verder rijdt.

Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Probeer
deze auto uit en maak een proefrit. We zetten 'm graag voor u klaar!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


