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Mercedes-Benz A-Klasse 180 Business Solution
Virtual Cockpit **ALLES IN ÉÉN PRIVATE LEASE
ABONNEMENT VA
09/2019 - Benzine - Automaat

€ 29.750,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz A-Klasse

Uitvoering: 180 Business Solution ...

Kenteken: R-592-HX

Kilometerstand: 37.797 km

Bouwjaar: 09/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.265 kg

Motor: 1.332 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: MOUNTAINGRIJS - MET

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

100%
Onderhouden: Ja

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

Bijzonderheden
Mercedes A-klasse 180 Business Solution Virtual Cockpit **ALLES IN ÉÉN PRIVATE LEASE ABONNEMENT
VANAF € 819,- P.MND **

Mercedes A-klasse 180 Business Solution Virtual Cockpit **ALLES IN ÉÉN PRIVATE LEASE ABONNEMENT
VANAF € 819,- P.MND **

- Kenteken: R-592-HX
- Merk: Mercedes
- Model: A-klasse
- APK tot: 29-05-2025
- Tellerstand: 37797 KM
- Carrosserievorm: Hatchback
- Aantal deuren: 5
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- Brandstofsoort: Benzine
- Bouwjaar: 2019
- Transmissie: Automaat
- Kleur: grijs Metallic
- Kleurnaam: MOUNTAINGRIJS - MET
- Bekleding: Stof
- Kleur interieur: zwart
- Interieurnaam: BLACK/ANTHRACITE
- Motorinhoud: 1332 cc
- Aantal cilinders: 4
- Vermogen: 100 kW / 136pk
- Ledig gewicht: 1265 kg
- Max. trekgewicht: 1400 kg
- Aantal zitplaatsen: 5
- Verbruik: 5.9 l/100 km
- BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
- Aantal sleutels: 2
- Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
- Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal
- Fabrieksgarantie tot: 29-09-2022
- Aantal maanden fabrieksgarantie: 2

Pakket: Plus pakket

- LED koplampen
- Volledig digitaal instrumentenpaneel
- Voorstoelen verwarmd

Comfort

- Cruise control
- Regensensor

Exterieur

- Air care
- All season banden
- Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Chroom delen exterieur
- Dimlichten automatisch
- Kleur zwart
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lichtmetalen velgen 16"
- Metaalkleur
- Parkeer assistent
- Parkeersensor voor en achter
- Privacy glass
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- Rijassistent-systeem Omgevingsbew akingssysteem (Front assist)
- Rijbaan assistent
- Side-skirts
- Sportvelgen
- Touchpad
- Verlaagde carrosserie

Infotainment

- DAB
- FOCAL® HiFi-systeem
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem full map + hard disk
- Radio
- SMARTPHONE INTEGRATION MB-LINK
- Spraakbediening
- Stuurwiel multifunctioneel
- Verkeersinformatiesysteem Live Traffic
- WiFi voorbereiding

Interieur

- Achterbank in delen neerklapbaar
- Airco (automatisch)
- Armsteun voor
- Bekerhouder voor
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Comfortstoel(en)
- Kunstlederen/stof bekleding
- Lederen stuurwiel
- Lendesteunen (verstelbaar)
- Niet rokers auto
- Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- Seat-comfort-pakket
- Sfeerverlichting
- Stuurbekrachtiging
- Virtual Cockpit
- Vloermatten Velours
- Voorstoelen verwarmd

Milieu

- Start/stop systeem

Overige

- Achteruitrij assistent
- Anti Blokkeer Systeem
- Autonomous Emergency Braking
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
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- Bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- Connected services
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Hoofd airbag(s) achter
- Hoofd airbag(s) voor
- Keyless start
- Kleur geel
- Knie airbag(s)
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met correctie
- Sfeerverlichting
- Variabele stuuroverbrenging
- Volledig digitaal instrumentenpaneel
- Zij airbag(s) voor

Veiligheid

- Achteruitrijcamera
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning

Financiële leaseprijs ?499,00 per maand Verkoopprijs 31.950,00

Duitse auto?s weten altijd een fraaie combinatie te brengen van kracht, degelijkheid en souplesse. Dat
maakt ze zo aantrekkelijk. De auto is van het bouwjaar 2019 en is van de eerste eigenaar. Met zijn
benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Er is een rijke
uitrusting aanwezig in deze auto, waar onder meer ook stoelverwarming bij hoort. Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas achter,
LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Gemakkelijk en veilig is de spraakbediening voor het audiosysteem en het navigatiesysteem met harde
schijf. Daarbij kunt u deze ook bedienen met de knoppen op het stuur. De audio-kwaliteit is geweldig,
dankzij de DAB-ontvangst. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. De
auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch
inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de plaats van
bestemming helpen de parkeersensoren voor en achter u om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren.
Lekker makkelijk: de keyless start. Geen gedoe met een contactsleutel. Uw auto herkent u aan de
elektronische sleutel die u meedraagt. Even op de startknop drukken en rijden maar! En dan is deze auto
ook nog eens voorzien van met startonderbreker, automatisch dimmende buitenspiegels, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en bekerhouder.

Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. U rijdt ook veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de weg kan lezen. De
belangrijkste borden worden op uw instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. In een
noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Een
belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft
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wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen. Onbedoeld buiten de rijstrook raken wordt voorkomen
door het Lane-keeping systeem.

We doen ons best om deze auto voor u te omschrijven, maar het beste ervaart u hem als hij voor u staat.
Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak?

Direct een afspraak maken?

Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers

Een afspraak voor bezichtiging  kunt U maken  of dat betreffede auto aanwezig is.
Via mail:          info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon:    040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)

Onze openingstijden:

RECEPTIE:        Maandag t/m Vrijdag    08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:        Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP         Zaterdag            10:00 - 17:00 uur   
VERKOOP         Buiten de openingstijdem kunnen we een afspraak maken  uiteraard alleen als U de auto
ook voor 99 procent wil kopen .. 
                           Uiteraard moet de auto zijn zoals omschreven
    

Als extra service biedt Autobedrijf  Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan 
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op    www.bosenslegers.nl/lease-
Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
 
Voordelen van bij ons Verzekeren  is : als u schade heeft   5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd 
aankoopprijs krijgt u  terug  met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl

www.bosenslegers.nl

Aanbieder
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Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl


