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Mercedes-Benz A-Klasse 180 AMG Night Edition
Plus automaat,Navigatie,18
Inch.L.m.Velgen,Lerenbekelding
09/2016 - Benzine - Automaat

€ 21.950,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz A-Klasse

Uitvoering: 180 AMG Night Edition ...

Kenteken: KD-861-X

Kilometerstand: 158.575 km

Bouwjaar: 09/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 1.595 cc, 122 pk (90 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,9 l/100km (1 op 14,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Energielabel: C

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

Zeer nette dealer onderhouden Mercedes 180 AMG automaat.
Deze originele Nederlandse auto heeft o.a. Navigatie, 18 Inch L.M.Velgen,
Private glass, Parkeersensoren voor en achter, Isofix, Electr.ramen rondom,
Leren bekleding, Bluetooth telefoon voorbereiding, Panoramadak , Open dak,
Electr.spiegels, Isofix, Centr.deurvergrendeling op afstand en Stoelverwarming.

Uitmuntende prestaties, dynamische rijeigenschappen en bakken vol met rijplezier, deze Mercedes-Benz
A-klasse levert het allemaal. Lekker sportief en een tikkie stoer: de AMG-styling geeft een hele dynamische
uitstraling. De aandrijving van deze Mercedes-Benz wordt verzorgd door een viercilinder motor en een
automatische transmissie. Het lederen interieur maakt het echt af. Bij de complete uitrusting van deze auto
hoort ook stoelverwarming. Met deze auto gaat open rijden wel heel erg eenvoudig: het elektrische dak
opent of sluit met een druk op de knop. Geniet van de lichtinval en het uitzicht van het grote glazen
panoramadak. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 18 inch lichtmetalen
velgen, sportonderstel, warmtewerend glas, elektrische handrem, led-achterlichten, elektrisch bedienbare
ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Het audio-installatiesysteem is gecombineerd met het navigatiesysteem en geeft u de keus om onderweg
te luisteren wat u wilt. Route- en verkeersinfo, uw favoriete albums en radioprogramma's, podcasts,
luisterboeken... zeg het maar. Deze auto heeft ook bluetooth aan boord. En natuurlijk is er ook gedacht
aan airconditioning. In deze Mercedes-Benz kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de
omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting
aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in
als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Onbedoeld snijden na het inhalen gebeurt niet meer, dankzij
de achteropkomend verkeer waarschuwing. De cruise control zorgt voor een mooie, gelijkmatige snelheid
die u zelf instelt. Dat is relaxt! De uitrusting van deze auto is met verstelbaar stuur, isofix-aansluiting en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Zoals u mag verwachten van deze Mercedes-Benz A-klasse is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het accident avoidance system kijkt met u mee
en helpt om ongevallen te voorkomen. De hill hold control zorgt voor een onbeweeglijke positie bij stilstand
op elke helling.

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Grijp dan uw kans en plan direct online een proefrit.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

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


