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Mercedes-Benz E-Klasse 200 Business Solution
Merk

Mercedes-Benz

Model

E-Klasse

Type

200 Business
Solution

Bouwjaar

2018

Kilometerstand

39.613 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€38.950,00
Merk
Mercedes-Benz

Model
E-Klasse

Type
200 Business Solution

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
184

Bouwjaar
2018

Kilometerstand
39613

Accessoires

• ABS

• Accident Avoidance System

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Achteruitrijcamera

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) knie

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Aluminium delen exterieur

• Aluminium interieur afwerking

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun voor

• Audio installatie

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend

• Bots herkenning en activatie

• Brake Assist System

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Connected services

• Cruise Control

• Cruise control

• Dodehoek detector

• Electronic Brake Distribution

• Electronic climate controle

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

• ESP

• Grootlicht-assistent

• Halogeen mistlampen

• Keyless start

• LED achterlichten

• LED dagrijverlichting

• Lederen/stof bekleding

• Lederen stuurwiel

• LED koplampen

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen 17"

• Metallic lak

• Multimedia-voorbereiding

• Navigatie-systeem full map

• Parkeer-assistent
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• Parkeersensor voor en achter

• Regensensor

• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

• Sportstoelen

• Sportstuur

• Spraakbediening

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Verlaagde carrosserie

• Vermoeidheids herkenning

• Voorstoelen in hoogte verstelbaar

• Voorstoelen verwarmd

• Warmtewerend glas

• WiFi voorbereiding
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Opmerkingen
Bandenmaat: 225/55 R17
Inbegrepen afleverpakket: Bovag Garantie 6 m
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Mercedes-Benz E-klasse. Met een viercilinder motor en een automatische
transmissie beschikt deze Mercedes-Benz over uitstekende prestaties. Stoelverwarming hoort ook bij de uitrusting van deze auto. Tot
de uitrusting van deze Mercedes-Benz behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare
lendesteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen
neerklapbare achterbank en armsteun voorin.
Gemakkelijk en veilig is de spraakbediening voor het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem. Daarbij kunt u deze ook
bedienen met de knoppen op het stuur. Met connected drive services kunt u muziek draadloos afspelen. Electronic climate control
regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Soepel inparkeren in de krapste
parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk. De regensensor schakelt automatisch de ruitenwissers in bij regenval. Met
cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving in de gaten houden. Het
accident avoidance system helpt aanrijdingen te voorkomen en vergroot de veiligheid voor u en uw passagiers. Met de
vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten veilig op pad. Het systeem geeft een waarschuwing zodra het tijd is voor een pauze.
Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een band krijgt u automatisch
een waarschuwing. Bovenop deze veiligheidsfeatures heeft deze Mercedes-Benz bovendien frontale botsbescherming,
dodehoekdetectie en gordijnairbags achter.
Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.
Onze geselecteerde auto's voldoen aan onze hoge onderhoudseisen en verkeren in goede staat.
U bent bij ons gegarandeerd van een betrouwbare occasion. De auto wordt afgeleverd met een afleverbeurt, nieuwe APK en garantie
is mogelijk tot wel 24 maanden.
Wij zorgen ervoor dat uw auto professioneel gereinigd en gepoetst wordt.
Onderaan de advertentie kunt u doorklikken naar onze volledige voorraadlijst. Als u meer specifieke informatie wilt over één van onze
occasions of een afspraak wilt maken voor een bezichtiging kunt u gerust contact opnemen met ons. Uiteraard kunt u ook zonder
afspraak terecht bij ons. De koffie staat altijd klaar!
Het is altijd mogelijk om uw huidige auto in te ruilen. U kunt hierover geïnformeerd worden door onze verkoopadviseur.
Een financiering op maat is mogelijk. Met een lage rente en heldere voorwaarden kunt u uw toekomstige auto gedeeltelijk of volledig
laten financieren. Tijdens een gesprek kan onze verkoopadviseur u informeren over de mogelijkheden.
Als u interesse heeft in de auto en vrijblijvend een proefrit wilt maken. neem dan gerust contact op met 020-2194638 of stuur een email
naar sales@nerexmotors.com.
Graag verwelkomen wij u in onze showroom in Amsterdam, Nerex motors is gevestigd op het industrieterrein Westpoort,
Nieuwzeelandweg 7 Amsterdam. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 17.30 en Zat van 10.00 tot 15.00 uur
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