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Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 350 e Lease Edition Incl. BTW
Bouwjaar:

2016 (4 mei 2016)

Massa:

1.740 kg

Tellerstand:

87.678 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Overig

Kenteken:

JN762L

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 25.850,Exterieur
LED koplampen

Parkeersensor voor en achter

Achterspoiler

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen Velgen 19 Inch

Luchtvering

Metaalkleur

Parkeer assistent

Warmtewerend glas

Infotainment
Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Navigatie

Navigatie

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Multifunctioneel stuurwiel

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Half lederen interieur

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Stuurbekrachtiging

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx

Overige
1e eigenaar

Oplaadmogelijkheid

Deze sportieve en zuinige Mercedes Benz C-Klasse Estate is afkomstig van de 1e eigenaar en is nieuw geleverd door Mercedes Dealer Gomes in
Velsen. Het onderhoud is keurig en volgens schema uitgevoerd. De laatste onderhoudsservice is gedaan op kilometerstand 83.803. De APK is
geldig tot en met 04-05-2022. Hiermee bieden wij deze Mercedes C-Klasse rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Hij is stijlvol en
comfortabel, deze Mercedes-Benz C-klasse Estate, en hij is ontworpen om u veilig en comfortabel te laten rijden onder alle omstandigheden. De
krachtige motor geeft deze Mercedes-Benz uitstekende prestaties. Automatische luchtvering absorbeert oneﬀenheden in het wegdek en vergroot
het rijcomfort. Tijdens de koude maanden is stoelverwarming een voorziening die u niet wilt missen. Bij de uitrusting van deze auto horen onder
meer 19 inch lichtmetalen velgen, dakreling, warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare lendesteunen, metallic lak, elektrisch bediende
ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank. De bediening van het
orginele audio installatiesysteem en het navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur. Via de usb-aansluiting speelt u uw favoriete muziek
rechtstreeks van een usb-stick af via de autoradio. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij climate control is het binnen altijd behaaglijk. Soepel
inparkeren gaat gemakkelijker dan u verwacht dankzij de achteruitrijcamera. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het
goed dat deze Mercedes-Benz is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt
het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de
eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Cruise
control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. In de Mercedes-Benz C-klasse Estate
heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als
een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de
kans op een klapband te verminderen.

