Metaal

82 MOTORS

Mercedes-Benz E200 AMG-LINE - 38 990 €
Zeer goede staat
BESCHRIJVINGEN

INFORMATIE
Transmissie : automatische
Type wagen :
kleur : Grijs Metaal
Kleur interieur : Zwart
Merk : Mercedes-Benz
Model : E-Klasse Coupé
Km : 61000 Km
datum inverkeerstelling : 01/08/2019
Vermogen : 118 kW Watt
Fiscale pk : 160 HP
Euro norm : 6d-T-E-ISC
Brandstof : Diesel
Cilinderinhoud : 1597 cc
CO² (g/Km) : 120

1e inschrijving : 08/2019
1.6 DIESEL / 118 KW / 160 PK
euronorm 6d-T-E-ISC
kilometerstand 61.000 kilometer
PRIJS : €38.990 INCLUSIEF BTW
€32.223,14 EXCLUSIEF BTW / NETTO
BIV : €668,14
JAARLIJKSE TAKS : €369,67
(bovenstaande belastingen werden berekend met de webtool
van de vlaamse belastingsdienst)
Uitrusting:
lak iridiumzilver metallic
apple carplay/android auto
camera
dodehoekassistent
actieve parkeerassistent
analoge klok
botswaarschuwing
actieve remassistent
neerklapbare achterbank
dubbele bekerhouder
automatische versnellingsbak 9G-tronic
amg multifunctioneel sportstuur
touchpad met controller
elektrisch inklapbare spiegels
hemelbekleding zwart
automatische airco 2 zones
high performance led koplampen
leder interieur
sierdelen essenhout zwart
amg sportpakket exterieur
amg sportpakket interieur
voorbereiding dab tuner
getinte ramen
zetelverwarming vooraan
sfeerverlichting premium
draadloos laadstation smartphone
antidiefstal alarm
i-size-marking
agility select (sport-eco-comfort)
nightpakket
18” aluminium amg velgen
dashboard in leder bekleed
verlichte instaplijsten
sportzetels met lendeverstelling
amg vloermatten
tempomat - cruise control
…
Wordt afgeleverd inclusief :
- keuring voor verkoop
- onderhoudsbeurt
- 1 jaar garantie
overname van uw huidig voertuig is steeds mogelijk aan

marktconforme prijzen.
MEER INFO?
gsm/whatsapp : 0471 33 16 24 (tristan)
mail:info@82motors.be
follow us on instagram : @82motors
follow us on facebook: 82motors
advertentie onder voorbehoud van schrijffouten of incorrecte
informatie.

AANVULLENDE GEGEVENS
Stuurbekrachtiging: Ja

Parkeersensoren

Airco: Automatisch

Wielen: aluminum

ABS

Radio: Ja

Airbag

Centrale vergrendeling

Electrische spiegels

Electrische ramen

Snelheidsregelaar

Automatische airconditioning

Sensors achterste terugslag

Voorsensoren

Interieur: Leer

Koplampen leds

Sport Pack

Apple CarPlay

Android Auto

Afstandswaarschuwing

Elektrische handrem

Dodehoekassistent

Botswaarschuwing

Navigatie

Start/Stop

Elektrische inklapbare spiegels

Zetelverwarming vooraan

Achteruitrijcamera

Multifunctioneel stuur

Sfeerverlichting
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