C280 mercedesbenz

Is dealer onderhouden en m. Mercedes-benz c v6 avantgarde sport aut. Super nette mercedes c
Geen stoeprand schade aan de wielen auto is altijd goed onderhouden bij erkende garage.
Geschiedenis v. Aangeboden goed rijdende c met een fijne 6 cilinder. U rijdt gemakkelijk,
comfortabel en zonder zorgen met deze mercedes-benz c-klasse. De krachtige motor geeft deze
mercedes-benz uit. Zeer mooie en nette c Voor opties zie lijst onder opties.. Mercedes c-klasse
3. Pas een nieuwe a. Te koop aangeboden: in nette staat verkerende, volledig onderhouden en
rijk uitgeruste mercedes-benz c avantgarde automaat. Hierbij verkoop ik mijn mercedes c Ik
verkoop de auto omdat ik de overstap naar een diesel wil maken. De mercedes-benz verkeer. Bij
deze bied ik mijn mercedes te koop aan. Het gaat hier om een mercedes c avantgarde uit Voor in
de auto ligt een sterk. Mercedes c-klasse elegance full options! Kenteken: xz-pd apk tot:
tellerstand: km carrosserievorm: sedan. Algemene informatie aantal deuren: 4 kleur: grijs
metallic technische informatie aantal cilinders: 6 aandrijving: achterwielaandri. Comfort-pakket,
sport-pakket amg. Rechter voorschade, deukje linker achterscherm, bestuurdersairbag defect,
passagiersairbag defec. Wil je een Mercedes occasion kopen, het nieuwste model leasen of juist
je trouwe bolide verkopen? Bekijk op deze pagina direct alle Mercedes modellen of gebruik
onze handige tools bij de aan- of verkoop van jouw auto:. Mercedes-Benz, veelal afgekort tot
Mercedes, is een van de iconen uit de auto-industrie. Een van de twee grondleggers van het
merk produceerde in de eerste automobiel. Het merk staat bekend om zijn degelijke, kostbare
limousines, maar produceert inmiddels een auto in bijna elk segment, van de A-klasse, in het
segment van de Volkswagen Golf, tot de Mercedes S-klasse, in het topsegment van de luxe
limousines. Voor de kleinste modellen tekent Smart een submerk van fabrikant Daimler AG
waartoe Mercedes behoort. Naast auto's bouwt dit bedrijf ook bedrijfsauto's, bussen en
vrachtwagens. Het in Stuttgart, Duitsland gevestigde Mercedes-Benz kan bogen op productie
van de eerste automobiel. Het was een van de twee grondleggers van het merk, Carl Benz, die in
de eerste auto bouwde. Een jaar daarop vroeg hij patent aan op zijn motorwagen. Een andere
Duitse pionier, Gottlieb Daimler, bouwde in een koets om door er een benzinemotor in te
hangen. Het bedrijf van Daimler maakte de eerste Mercedes in De naam was ontleend aan de
dochter van de Hongaarse consul, Emil Jellinek. Hij deed in een van de eerste grote
bestellingen bij Daimler door 36 auto's te bestellen voor het toen astronomische bedrag van Al
vanaf prijkt op de grille van Mercedessen het zo bekende logo, de driepuntige ster omsloten
door een cirkel. De herkomst hiervan is echter onduidelijk. Een van de verklaringen is dat het
logo verwijst naar de bedoeling van Gottlieb Daimler om met zijn bedrijf motoren te bouwen
voor gebruik te land, ter zee en in de lucht, maar keiharde bewijzen hiervoor zijn er niet.
Mercedes stond jarenlang synoniem voor dure, statige limousines met een bijna onfeilbare
techniek. Nog steeds zijn de autos deftig, kostbaar en bovengemiddeld degelijk, maar het haast
onverwoestbare van de jaren zeventig, tachtig en negentig is er wel af. Ook Mercedessen
krijgen hun manco's en het merk heeft in het recente verleden eveneens de nodige problemen
gehad met de elektronica. Bovendien heeft de Duitse fabrikant - overigens net als bijna alle
andere merken - het modellenaanbod sinds de jaren negentig enorm uitgebreid. Een ander
kenmerk van Mercedes is het feit dat bovengenoemde chique limousines in de basisuitvoering
jarenlang nogal karig waren uitgerust. Het topmodel, de statige S-klasse met minimaal een dikke
zescilinder onder de kap, was tot diep in de jaren tachtig in de basisuitvoering bijvoorbeeld nog
leverbaar met een handgeschakelde vierversnellingsbak en handbediende ramen. Met die
zuinigheid is het nu gelukkig afgelopen, maar nog steeds moet je een Mercedes bij aankoop meer dan bij sommige concurrenten - 'aankleden' met opties of optiepakketten als je specifieke
luxe wilt. Veel modellen zijn in de basis leverbaar als Classic, Elegance met de nadruk op luxe
of Avantgarde wat sportiever aangekleed waarna de koper met een zeer uitgebreide optielijst de
prijs flink kan laten oplopen. De tweedehands Mercedes heeft een goede reputatie. Terecht,
want doorgaans is de techniek enorm betrouwbaar. Daarom prijkt voorop veel taxi's in zowel
ons land als Duitsland, een ster. In het aanbod op Marktplaats zijn exemplaren met meer dan
Een Mercedes met een hoge kilometerstand meer dan Neem bij een proefrit ook altijd iemand
mee met verstand van auto's. Op Marktplaats staan meer dan Ook Volkswagen probeert
langzaamaan met luxere modellen als de VW Phaeton en de Passat CC een graantje van dit
lucratieve segment mee te pikken. Volvo scoort in het hogere segment al langer goed met
modellen als de V Sterke, en gezien de verkoopaantallen eigenlijk ondergewaardeerde,
outsiders zijn Jaguar en Lexus. Marktplaats App Verder kijken met de Marktplaats app. Ontvang
meldingen van nieuwe zoekresultaten Bewaar zoekopdracht. Jouw filters: Auto's
Mercedes-Benz Verwijder filters. Sorteer op Standaard Datum nieuw-oud Datum oud-nieuw Prijs
laag-hoog Prijs hoog-laag Bouwjaar nieuw-oud Bouwjaar oud-nieuw Kilometerstand laag-hoog
Kilometerstand hoog-laag. Mercedes C 3. Is dealer onderhouden en m Rucphen 21 feb.
Hollander Rucphen. Full Options!! Emmen 21 feb. Auto Select Emmen Emmen. Mercedes
C-Klasse 3. Geschiedenis v Bieden 21 feb. Zevenhuizen 21 feb. Kampen 20 feb. Gorinchem 18

feb. Louwman Mercedes-Benz Gorinche Gorinchem. Dubbe Scheemda 17 feb. T Scheemda.
Eindhoven 15 feb. Bovag Autobedrijf Van Roy Eindhoven. Pas een nieuwe a Amsterdam 6 feb. M
Amsterdam. Mercedes-Benz C-klasse C Estate Avantgarde Te koop aangeboden: in nette staat
verkerende, volledig onderhouden en rijk uitgeruste mercedes-benz c avantgarde automaat.
Apeldoorn 6 feb. Weyn Auto's Apeldoorn. De mercedes-benz verkeer Drachten 2 feb. Stefan
Drachten. Voor in de auto ligt een sterk Nieuw- en Sint Joosland 31 jan. J Wattel Nieuw- en Sint
Joosland. Mercedes C-klasse Elegance Full Options! Kenteken: xz-pd apk tot: tellerstand: km
carrosserievorm: sedan Doezum 30 jan. Autocentrum Snip Doezum. Nuenen 26 jan. Zwenger
Auto's Nuenen. Rechter voorschade, deukje linker achterscherm, bestuurdersairbag defect,
passagiersairbag defec Drachten-Azeven 24 jan. Boonstra Schadevoertuigen Drachten-Azeven.
Gerelateerde zoektermen. Mercedes-Benz Wil je een Mercedes occasion kopen, het nieuwste
model leasen of juist je trouwe bolide verkopen? De populairste modellen zijn dan ook
bovenstaande modellen en de Mercedes C-klasse. BMW, Audi en in mindere mate Volkswagen,
zijn de belangrijkste Mercedes concurrenten Mercedes heeft ondertussen modellen in bijna alle
segmenten. Met het merk Smart heeft het ook een supermini in het aanbod. De historie van
Mercedes Het in Stuttgart, Duitsland gevestigde Mercedes-Benz kan bogen op productie van de
eerste automobiel. Het logo met de ster Al vanaf prijkt op de grille van Mercedessen het zo
bekende logo, de driepuntige ster omsloten door een cirkel. Modellenaanbod flink uitgebreid
Mercedes stond jarenlang synoniem voor dure, statige limousines met een bijna onfeilbare
techniek. Karige uitrusting Een ander kenmerk van Mercedes is het feit dat bovengenoemde
chique limousines in de basisuitvoering jarenlang nogal karig waren uitgerust. Tweedehands
Mercedes De tweedehands Mercedes heeft een goede reputatie. Receive email alerts when we
add new cars matching your request. Click on the suggestions below to include them in your
search criteria. Cars Search. Clear search. Your search filters have been modified. Eastern Cape
1. R0 - R24, Vehicle Type. Body Type. Body Types. Fuel Type. Fuel Types. Beige 0. Seller Type.
Seller Types. Car Alerts Receive email alerts when we add new cars matching your request. Add
a Car Alert. Share your location to sort by distance. Yes No. Location sharing has been blocked
by your web browser. Enable location sharing in your web browser to: See the distance to each
vehicle Sort by distance. Getting your location is taking some time, carry on searching and we'll
keep trying. Autospot Bellville, Western Cape. GI Motors Pretoria, Gauteng. Willowcrest Motors
Randburg, Gauteng. Affordable Cars Kempton Park, Gauteng. Standard Cars Durban, Kwazulu
Natal. Your Wishlist. We noticed that your cookies are disabled. Please enable cookies in your
browser settings to ensure that the selected vehicles are added and saved to your wishlist. You
currently have no vehicles on your wishlist. Got it! We have updated our Terms of Service and
Privacy Policy. Continued usage of this website means that you are in agreement with the Cars.
Email me similar cars. Email me news and specials. Remember me on this computer. Contact
the Dealer. Back to Search. Description Good car, excellent driving experience at
pre wired switch box
2006 suzuki vinson 500
radio harness kit
a bargain price This is a very good car in good condition, fuel efficient,low km. Accessories
includes electric window, electric mirror, Aircon, Cd player, abs, airbags,
powersteering,sparewheel, jack and spanner e. Never to be repeated offer! View more cars from
GI Motors. Fill in the form below and our Dealer Partner will get back to you soon. We'll also
email you all the details. Please enable JavaScript in your browser to complete your enquiry
Your browser seems to be outdated or not supported by this site. Please update it to the latest
version to complete your enquiry. GI Motors Pretoria, Gauteng. Share this car:. Your Wishlist.
We noticed that your cookies are disabled. Please enable cookies in your browser settings to
ensure that the selected vehicles are added and saved to your wishlist. You currently have no
vehicles on your wishlist. Got it! We have updated our Terms of Service and Privacy Policy.
Continued usage of this website means that you are in agreement with the Cars.

