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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 350 e Designo, incl. BTW
Merk

Mercedes-Benz

Model

C-Klasse

Type

Estate 350 e Designo,
incl. BTW

Bouwjaar

2015

Kilometerstand

51.605 km

Carrosserie

Stationwagon

Transmissie

Automaat

Brandstof

Hybride

€29.990,00
Merk
Mercedes-Benz

Model
C-Klasse

Type
Estate 350 e Designo, incl. BTW

Transmissie
A

Brandstof
H

Vermogen
279

Bouwjaar
2015

Kilometerstand
51605

Accessoires

• ABS

• Accident Avoidance System

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Achteropkomend verkeer waarschuwing

• Achteruitrijcamera

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) knie

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco automatisch

• Alarm klasse 3

• Anti Blokkeer Systeem

• Armsteun voor

• Audio installatie

• Automatisch bedienbare deelbare achterbank

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Chroom delen exterieur

• Comfortstoel(en)

• Connected services

• Cruise control

• Dakrails

• Designo lederen bekleding

• Dimlichten automatisch

• Electronic climate controle

• Electronic Stability Program

• Elektrisch bedienbare achterklep

• Elektrisch bedienbare ramen voor + achter

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

• ESP

• Extra donker glas achterzijde

• Getint warmtewerend glas

• Grootlicht-assistent

• Head-up display

• Keyless entry

• Koplampen adaptief

• LED dagrijverlichting

• Lederen bekleding

• LED koplampen
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• Lichtmetalen velgen 17"

• Luchtvering

• Metallic lak

• Multifunctioneel lederen stuurwiel

• Multimedia-voorbereiding

• Navigatie-systeem full map

• Navigatie-systeem full map + hard disk

• Oplaadmogelijkheid

• Parkeer-assistent

• Parkeersensor voor en achter

• Regensensor

• Start/stop systeem

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Vermoeidheids herkenning

• Voorstoelen verwarmd

• Warmtewerend glas

Opmerkingen
Deze Mercedes-Benz C-klasse Estate komt uit 2015, werd geleverd van 02-02-2015 tot 31-01-2017 en kostte toen € 74,641.-. Deze
originele Nederlandse personenauto staat sinds 2015 op kenteken, is voorzien van een benzine én een elektriciteit motor, heeft een
maximum vermogen van 205 kW (279 PK) en een cilinderinhoud van 1991 cc.
Dit voertuig heeft een continu vermogen van .
De personenauto heeft een topsnelheid van 250 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 5,9 seconden. De
wegenbelasting bedraagt € 124.- per kwartaal.
Deze schitterende C 350e hebben wij ingeruild op een Mercedes E 400 cabriolet, en is nieuw aangekocht bij Mercedes dealer van
Mossel en daar ook altijd tot in de puntjes keurig aantoonbaar onderhouden door deze eerste eigenaar. Deze Mercedes betreft
absoluut geen ex-lease auto, en dat is hem ook zowel van binnen als buiten af te zien en is echt in nieuwstaat met een zeer lage
kilometerstand.
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