De Sprinter BLACK. Indrukwekkender dan ooit.

De Sprinter BLACK.
Als er één bestelwagen is die in het bedrijfsleven is uitgegroeid tot een voorbeeld van kwaliteit, kracht en comfort,
dan is dat de Mercedes-Benz Sprinter wel. En zijn uitstraling is indrukwekkender dan ooit. Zeker als u kiest voor deze
imponerende limited edition Sprinter BLACK.
Sprinter BLACK in het kort.
De Sprinter BLACK heeft dankzij de obsidiaanzwarte metallic
lak een unieke uitstraling. De Sprinter BLACK is leverbaar als
314 en als 316 CDI en is bijzonder rijk uitgerust qua comfort
en uitstraling. Onder andere met:

Standaard al op de Sprinter.
De Sprinter BLACK biedt u vele extra’s.
Zo profiteert u standaard al van lange onderhoudsintervallen
tot wel 60.000 km, uitstekende rijeigenschappen en een
hoge veiligheid. Verder biedt de Sprinter onder andere:
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• Zuinige en schone BlueEFFICIENCY-technieken.
•	Automatische 7G-TRONIC PLUS versnellingsbak
met ECO Start-Stop.
•	De keuze uit vier zeer betrouwbare, zuinige en
krachtige turbodieselmotoren.
• ADAPTIVE ESP met Zijwindassistent.

Line Ambition.
Audio-Navi & Licht-Zicht pakket.
Stuur in leder.
Zwarte achterlichten.
Meegespoten bumpers.
Zwarte 16” lichtmetalen velgen.
Gepolijste sidebars.
Chromen grille.

Volledig zorgeloos de weg op.
U rijdt al een Sprinter BLACK voor € 39.990,- excl. btw/bpm
of € 889,- per maand* (Operational Service Lease).
Voor dit bedrag heeft u de meest complete, indrukwekkende
en comfortabele Sprinter en kunt u rekenen op de kennis en de
uitstekende service van het Mercedes-Benz Van ProCenter.
Kiest u voor een OSL (Operational Service Lease),
dan omvat het maandbedrag, naast de afschrijving en rente,
een WA/casco-verzekering, reparatie, onderhoud, banden,
motorrijtuigenbelasting én 24/7 pechhulp met MobiloVan.
Zo profiteert u optimaal van uw Mercedes-Benz Sprinter.

Wijzigingen in prijzen, specificaties, afbeeldingen en uitrustingen en drukfouten voorbehouden. De gegevens en afbeeldingen in het leaflet benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk.
De getoonde afbeeldingen kunnen elementen bevatten die niet tot de standaarduitrusting van het voertuig of de getoonde aanbieding(en) behoren.
*
Informeer naar de voorwaarden. Het full operational service leasetarief is gebaseerd op een investering van € 39.990, looptijd 48 maanden, 30.000 km/jaar, incl. kosten rijklaar maken. Onder voorbehoud van acceptatie door Mercedes-Benz Financial Services.

