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Mercedes-Benz Sprinter 319 3.0 CDI L2H2 DC bj 2020 alle opties
Merk

Mercedes-Benz

Model

Sprinter

Type

319 3.0 CDI L2H2 DC
bj 2020 alle opties

Bouwjaar

2020

Kilometerstand
Carrosserie

Bestelauto

Transmissie

Automaat

Brandstof

Diesel

€42.750,00
Merk
Mercedes-Benz

Model
Sprinter

Type
319 3.0 CDI L2H2 DC bj 2020 alle opties

Transmissie
A

Brandstof
D

Vermogen
190

Accessoires

• 2 zitplaatsen rechtsvoor

• 360 CAMERA

• Achteruitrijcamera

• ACHTER UIT RIJ CAMERA

• adaptive cruiscontrol

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Airco automatisch

• Alarm klasse 3

• Armsteun voor

• Audio installatie

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Bestuurdersstoel verwarmd

• BI-XENON HID

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Bumpers in carrosseriekleur

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Comfortstoel(en)

• COMFORT STOELEN

• CRUISCONTROL

• Cruise control

• DAB-ontvanger

• Dimlichten automatisch

• Dodehoek detector

• Elektrische ramen voor

• Extra verwarming interieur

• GEVEERDE STOEL

• Grootlicht-assistent

• Houten vloer in laadruimte

• INTERIEURVERLICHTINGSPAKKET

• KEYLESS GO CARD

• Keyless start

• laaruimte betimmerd

• LED achterlichten

• Lederen stuurwiel

• LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEEM

• LED koplampen

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen 17"

• Metallic lak

• Mistlampen adaptief

• Navigatie-systeem full map
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• NAVIGATIE GROOT SCHERM

• PARKEERPAKKET

• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

• Regensensor

• SPOORHALD ASSISTENT

• SPORT PAKKET

• SPORT STOELEN

• SPORTVELGEN

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• STOELVERWARMING

• Stuur verstelbaar

• Stuurwiel multifunctioneel

• TREKHAAK

• Trekhaak

• Tussenschot volledig

• Verkeersbord detectie

• Vermoeidheids herkenning

• Verwarmde voorruit

• Warmtewerend glas

• Zijschuifdeur rechts

• zijwind assistent

Opmerkingen
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Mercedes-Benz Sprinter. De uitstekende prestaties van deze auto komen
van de zescilinder motor en de automatische transmissie. De stoelverwarming maakt het interieur snel behaaglijk op koude dagen. Met
de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het donker. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch
lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare lendesteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en armsteun voorin.
Deze Mercedes-Benz is voorzien van knoppen op het stuur om het navigatiesysteem en het audio-installatiesysteem met dabontvangst te bedienen. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Soepel inparkeren gaat
gemakkelijker dan u verwacht dankzij de achteruitrijcamera. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de
omgeving in de gaten houden. Deze Mercedes-Benz heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook
een regensensor. Cruise control verlaagt de brandstofkosten en verhoogt het rijcomfort. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn
lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De Mercedes-Benz Sprinter is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra ogen en oren:
ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere
verkeersborden. De verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Vermoeid achter het stuur zitten vergroot de kans op een
ongeval. Vermoeidheidsherkenning waarschuwt tijdig als u aan een rustpauze toe bent. Met lane assist rijdt u altijd binnen de lijnen
van uw rijstrook. Het systeem waarschuwt als u onbedoeld over de wegmarkering rijdt. De veiligheid van deze auto wordt verder
verhoogd door dodehoekdetectie en gordijnairbags voorin.
Meer weten? Neem nu contact met ons op voor een afspraak. Deze Mercedes-Benz Sprinter komt uit 2020 en kostte toen € 78,210.-.
Deze originele Nederlandse bus staat sinds 2020 op kenteken, is voorzien van een diesel motor, heeft een maximum vermogen van
140 kW (191 PK) en een cilinderinhoud van 2987 cc.
Het verbruik van deze bus is gemiddeld 8.90 liter per 100 km en hij weegt 2345 kg. De wegenbelasting bedraagt € 145.- per kwartaal.

https://www.robvdheuvelautos.nl/occasion/913558867-mercedes-benz-sprinter-319-3-0-cdi-l2h2-dc-bj-2020-alle-opties/

