Mercedes-Benz C-Klasse 180 Business Solution
AMG
2019 - Benzine - Automaat

€ 55.150,Autogegevens
Merk, model:

Mercedes-Benz C-Klasse

Uitvoering:

180 Business Solution ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.360 kg

Motor:

1.595 cc, 156 pk (115 kW)

Kleur:

Selenietgrijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

Garantie:

Fabrieksgarantie

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,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Voor meer informatie over deze nieuwe auto kunt u contact opnemen met een van onze verkoopadviseurs.
Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. is een onderdeel van Mercedes-Benz Nederland. Met in totaal 6
vestigingen en ruim 400 medewerkers zijn wij in Zuidwest-Nederland de dealer voor Mercedes-Benz
personen- en bedrijfswagens, smart en AMG. Daarnaast zijn wij als enige in Nederland erkend reparateur
van Mercedes-Benz Guard en zijn wij partner van het Mercedes-Benz Classic Center.
MBDB bestaat meer dan 75 jaar. De hoofdvestiging is gevestigd op het bedrijventerrein Forepark in Den
Haag. Daarnaast heeft ons bedrijf vestigingen in Alphen a/d Rijn, Leiden, Maasdijk, Naaldwijk en
Roelofarendsveen. Onze auto's worden gezien als de standaard als het gaat om kwaliteit, betrouwbaarheid,
luxe en comfort. Het is onze doelstelling de verwachtingen van het rijden met een Mercedes-Benz te
overtreffen.
In alle vestigingen van Mercedes-Benz Dealer Bedrijven treft u medewerkers die u actief en open tegemoet
treden en die altijd net dat stapje extra doen om dit waar te maken. Wij hopen dat ook u tot onze groep
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van meer dan tevreden klanten gaat behoren en wij verwelkomen u dan ook heel graag in een van onze
vestigingen!
Onze advertenties worden met de uiterste zorg voor u op internet geplaatst. Indien de informatie in de
advertentie niet overeenkomt met de werkelijke uitrusting van de auto, dan kunnen hier geen rechten aan
ontleend worden.

Aanbieder
Mercedes-Benz Den Haag
Donau 42
2491 BA Den Haag
Tel: 070 340 0300
E-mail: marketing-mbdb@daimler.com
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