Mercedes-Benz GLE450 4M Coupe AMG-NIGHT PAKKET-PANORAMADAK-LUCHTV.-ACTIVE CURVEMEMORY-TREKHAAK-ZEER COMPLEET
Kenteken

KD-622-V

Kilometerstand

59601

Bouwjaar

04-01-2016

Kleur

Briljantgrijs metallic

Brandstof

Benzine

Gewicht (kg)

2140

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

Marge

€ 61.950,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 214 - Adaptief Demping Systeem

• 489 - Airmatic: actieve luchtvering en automatisch zakkend

• 873 - Stoelverwarming voorstoelen

• 218 - Achteruitrij camera
• 22P - Spoor en dodehoekassistent

bij hogere snelheid
• 518 - Media Interface

• 875 - Ruitensproeierinstallatie verwarmd
• 876 - Interieurverlichtingspakket

• 235 - Actieve parkeerassistent

• 531 - Comand Online; bestaat uit o.a. 31,2 cm

• 890 - Achterklep electrisch te openen en te sluiten

• 244 - Sportstoelen voor
• 275 - Volledig elektrisch verstelbare voorstoelen met

kleurendisplay met hoge resolutie. Snelle navigatie vanaf
hardeschijf voor de gedigitaliseerde gebieden in Europa, 3D

• 893 - KEYLESS GO startfuntie
• B03 - ECO Start Stop functie

memory pakket
• 277 - AMG sportstuurwiel, 3 spaaksdesign

navigatie met topografische kaartweergave, fotorealistische
3D gebouwen en 3D kaartcontrole, weergave van Nasa

• P29 - AMG Line interieur; bestaat uit o.a. sportstoelen, 3
spaaks MF stuurwiel, diverse delen in zilverchroom, diverse

• 282 - Skifoedraal

satellietfotos, enz. enz.

delen in pianolak bij middenconsole,

• 413 - Panoramadak (glas) elektrisch bedienbaar en 2 rollos
• 421 - Negentraps automatische transmissie 9G tronic

• 550 - Trekhaak, mechanisch wegklapbaar
• 580 - Automatische airconditioning, Thermatiek

interieurverlichtingspakket, AMG sportpedalen in geborsteld
rvs met zwarte rubbernoppen, interieurhemel in stof zwart,

• 468 - Active curve system

• 628 - Adaptieve grootlicht assistent

combi instrument met twee ronden klokken en 13,79 cm

• 475 - Bandenspanningscontrolesysteem (RDK)

• 642 - LED Intelligent Light System
• 671 - 22 inch vijf dubbelspaaks AMG velgen

multif. TFT display, enz.
• P49 - Spiegelpakket inclusief binnen en linkerbuitenspiegel

• 739 - Sierdelen in aluminium
• 772 - AMG styling: AMG voorbumper, AMG achterbumper,

automatisch dimmend, buitenspiegel links en rechts elektrisch
inklapbaar

AMG dorpelverbreders en AMG uitlaateindstukken

• P54 - Diefstal /inbraakalarm, klasse 3

• 810 - Soundsysteem surround harman/kardon Logic7 Dolby
Digital 5.1

• P55 - Nightpakket, bestaande uit: Grille in zwart glanzend
met chroominleg, buitenspiegels zwart gelakt.

• 840 - Privacyglass achterste ramen en achterruit

• U60 - Voetgangerprotectiesysteem

• 846 - Treeplanken in aluminiumoptiek met rubbernoppen

Opmerkingen
Deze compleet uitgevoerde Mercedes-Benz GLE450 4-Matic AMG heeft een vermogen van maar liefst 367 Pk, je mag de auto ook omschrijven als een schaap in wolfskleren ! Door het AMGstylingspakket en het Nigh-pakket heeft de auto een super uitstraling. Daarnaast is door de 1e eigenaar bij het samenstellen van de auto ook nagedacht over veiligheid en comfort. Daardoor is de auto
o.a. voorzien van luchtvering (automatisch)en een active curve systeem (verkleint met zijn actieve ophangingsstabilisatoren de overhelbewegingen van het voertuig en zorgt zo voor meer rijcomfort). De
auto is dealer geleverd en onderhouden. De auto wordt geleverd met 12 maanden volledige MBSG-garantie.
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