Mercedes-Benz Sprinter
319CDI V6 Automaat L2H2 Exclusive Edition
Gebouwd voor vele jaren rijplezier waarbij comfort en
veiligheid op de eerste plaats staan, dat is deze typisch
Duitse Mercedes-Benz Sprinter. Deze nieuwe auto is nu
uit voorraad leverbaar. Met een zescilinder dieselmotor
en een automatische transmissie beschikt deze
Mercedes-Benz over uitstekende prestaties. Bijzonder
prettige optie is de keyless entry. De sensor herkent je
aanwezigheid en de auto gaat van het slot. Bij de rijke
uitrusting horen ook warmtewerend glas, elektrisch
bedienbare ramen voor en elektrisch inklapbare
buitenspiegels.
Deze auto heeft airconditioning aan boord. Natuurlijk is
een complete auto als deze ook voorzien van sensoren
die de omgeving in de gaten houden. Deze MercedesBenz heeft niet alleen een automatisch inschakelbare
verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Deze
auto is voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze
Mercedes-Benz Sprinter samen. Bij concentratieverlies
en toenemende vermoeidheid van de bestuurder, geeft
de auto een sterk signaal om je weer bij de les te
houden. Hierdoor kunnen veel ongelukken voorkomen
worden.
Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus
geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij kunnen
we je verschillende gunstige financieringsvormen
aanbieden. We maken graag een afspraak met je.
Kenteken
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Verlengd
Aantal deuren
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140 kw / 190 pk
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15 km
03-2021
Diesel
BTW

Nee, niet aanwezigOnderhoudshistorie
Keer bekeken
Verhoogd
Emissieklasse
Cabinesoort
Verbruik gemiddeld
Laadvermogen
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DUTCH Vans
Mercuriusweg 41
3771 NC Barneveld

Opties

info@dutchvans.com
0342 765 557
Achteruitrijcamera
Airbag(s) voor
Airbag bestuurder
Airco
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun voor
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Dodehoek detector

Elektrische ramen voor
Keyless start
LED koplampen
Multimediasysteem MBUX (Touchscreen 7")
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Start/stop systeem
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Tussenschot volledig
Vermoeidheids herkenning
Warmtewerend glas
Zijschuifdeur rechts
Zijwind assistent

