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Mercedes-Benz A-Klasse 180 d CAMERA
HALFLEER GROOT-NAVI LMV CRUISE 2xPDC
CLIMA
09/2019 - Diesel - Automaat

€ 26.495,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz A-Klasse

Uitvoering: 180 d CAMERA HALFLEER ...

Kenteken: N-504-VN

Kilometerstand: 42.222 km

Bouwjaar: 09/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.345 kg

Motor: 1.461 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 43 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,5 s
Topsnelheid: 202 km/u

Milieu
Energielabel: E

Historie
Aantal eigenaren: 1
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 385 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Mercedes-Benz A-klasse. De auto is van het
bouwjaar 2019 en is van de eerste eigenaar. De dieselmotor koppelt soepele prestaties aan een gunstig
brandstofverbruik. De comfortstoelen zorgen voor een optimale zithouding onderweg. Tot de uitrusting
behoren ook led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

In deze A-klasse vindt u niet alleen schakelaars op het stuur om het audiosysteem te bedienen en het
navigatiesysteem met harde schijf, maar er is ook spraakbediening. Dankzij automatische airconditioning is
het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op.
Daarom is het goed dat deze Mercedes-Benz is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de
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rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en
schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes
regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in
een snellere stand. En de parkeersensoren voor en achter helpen u om strak en veilig in te parkeren. Relaxt
rijden is meegeleverd in de vorm van cruise control. Ook is de Mercedes-Benz uitgerust met: lederen stuur
en automatisch dimmende buitenspiegels.

De geavanceerde technologie in deze Mercedes-Benz is in staat om onderweg het verkeer om u heen te
monitoren en er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. In het
instrumentarium kunt u bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo helpt deze
Mercedes-Benz u om veiliger te rijden. Brake assist verhoogt de remdruk in een noodsituatie zodat u
sneller stil staat. Deze Mercedes-Benz A-klasse is voorzien van lane assist. Daarmee wordt u tijdig
gewaarschuwd als u ongemerkt over de lijnen van uw rijstrook gaat.

Ter info: De in deze advertentie getoonde 19" inch wielenset is tegen meerprijs leverbaar. Deze auto wordt
standaard geleverd op de originele Mercedes wielenset.

Een bij ons gemonteerde trekhaak is al mogelijk vanaf €600,-. 

Uiteraard is een proefrit altijd mogelijk. Bel onze verkoper voor een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


