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Mercedes-Benz A-Klasse 180 d CAMERA DAB
VIRTUAL-COCKPIT HALFLEER 2xPDC
GROOT-NAVI 17"LMV CRUISE CLIMA E
02/2020 - Diesel - Automaat

€ 29.945,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz A-Klasse

Uitvoering: 180 d CAMERA DAB VIRTU...

Kenteken: P-471-JN

Kilometerstand: 33.566 km

Bouwjaar: 02/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.345 kg

Motor: 1.461 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 43 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,5 s
Topsnelheid: 202 km/u

Milieu
Energielabel: B

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 385 per kwartaal
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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)

U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Mercedes-Benz A-klasse. Het is een auto van
het bouwjaar 2020, hij heeft 33566 kilometer op de teller staan. De aandrijving van deze Mercedes-Benz
wordt verzorgd door een viercilinder dieselmotor en een automatische transmissie. Nooit meer stramme
spieren bij het uitstappen: daar zorgen de comfortstoelen voor! In deze auto profiteert u onder andere ook
van: 17 inch lichtmetalen velgen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde DAB-ontvanger. Met de ingebouwde
spraakbediening kunt u de belangrijkste voertuigsystemen bedienen met stemcommando's. Het
navigatiesysteem met harde schijf loodst u snel naar uw reisdoel. De automatische airconditioning zorgt
voor een behaaglijk klimaat in de auto. Achteruitrijden en inparkeren worden een eitje dankzij de
achteruitrijcamera. De elektronische systemen in deze Mercedes-Benz helpen u actief om comfortabeler te
rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden
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onderweg in de gaten. Heeft u de elektronische token op zak, dan herkent deze auto z?n baasje en de
keyless start zorgt dat een druk op de startknop voldoende is. Geen sleutel meer nodig! Nooit meer last
van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control! Ook lederen stuur en automatisch
dimmende buitenspiegels zijn aan boord.

In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. In het instrumentarium laat de
verkeersborddetectie de actuele verkeersborden zien. De forward collision warning reduceert het gevaar
van een botsing met een voorligger significant. Deze Mercedes-Benz A-klasse is ook behulpzaam als het
gaat om een rechte koers. Het Lane-keeping systeem signaleert en corrigeert als u onbedoeld de
rijstrooklijnen dreigt te overschrijden.

We laten u graag een proefrit maken, neemt u contact met ons op?

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


