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Mercedes-Benz A-Klasse 180 Business Solution
automaat,Navigatie,Achteruitrij camera,Climate
control,Cru
03/2019 - Benzine - Automaat

€ 29.950,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz A-Klasse

Uitvoering: 180 Business Solution ...

Kenteken: XS-660-T

Kilometerstand: 40.451 km

Bouwjaar: 03/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.265 kg

Motor: 1.332 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,2 l/100km (1 op 13,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Energielabel: C

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal

Zeer nette dealer onderhouden Mercedes A180 automaat van 1ste eigenaar.
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Dit is een originele Nederlandse auto.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control, Electr.ramen rondom,
Electr.verstelbare en inklapbare spiegels, Achteruitrij camera, Isofix, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Halfleren bekleding, Bandenspanning controle systeem,
Start/stop systeem en Parkeersensoren voor en achter.
Let op!!!! meerprijs set nieuwe 18 Inch.

Als u gaat voor kwaliteit zonder compromis, dan is deze Mercedes-Benz A-klasse een auto voor u. Deze
auto is uitgerust met een viercilinder motor en een automatische transmissie. De lederen bekleding
benadrukt de luxe uitstraling van deze auto. Ontspannen rijden in een optimale zithouding: daarvoor
zorgen de comfortstoelen. Nog meer gemak biedt keyless entry. Met dit comfortsysteem kunt u de
portieren ontgrendelen en afsluiten zonder dat u de sleutel in uw handen heeft. Bij de rijke uitrusting horen
ook 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic
lak, elektrisch bediende ramen voor en achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en
in delen neerklapbare achterbank.

De bediening van het audiosysteem en het navigatiesysteem met harde schijf gebeurt met knoppen op het
stuur en als u wilt zelfs met uw stem. De automatische airconditioning zorgt onder alle omstandigheden
voor een prettige temperatuur. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Mercedes-Benz zowel
een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de
ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van parkeersensoren voor en achter. Kilometers
rijden met een exacte snelheid? Dan is de cruise control je vriend! En deze auto heeft ook in hoogte
verstelbaar stuur, automatisch dimmende buitenspiegels, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening als standaard uitrusting.

Zoals u mag verwachten van deze Mercedes-Benz A-klasse is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie.
Met het accident avoidance system heeft u een extra paar ogen aan boord. Het systeem waarschuwt bij
een dreigende aanrijding. Even niet geconcentreerd of afgeleid? Dan zorgt de lane assist dat u in het juiste
spoor blijft.

Overtuigd? Bel dan voor een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


