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Mercedes-Benz A-Klasse 250 e Business
Solution AMG Limited Climate Cruise LMV 19"
Xenon/Led PDC v+a Spo
07/2020 - Hybride - Automaat

€ 38.444,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz A-Klasse

Uitvoering: 250 e Business Solutio...

Kenteken: R-121-JV

Kilometerstand: 18.184 km

Bouwjaar: 07/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.600 kg

Motor: 1.332 cc, 262 pk (193 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/stof

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 193 kW (262 PK)
Vermogen elektromotor(en): 75 kW (102 PK)
Vermogen brandstofmotor: 118 kW (160 PK)
Koppel: 230 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 35 liter
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,7 s
Topsnelheid: 240 km/u
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Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 136 per kwartaal

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Een keurige auto, dat is deze Mercedes-Benz A-klasse, die 18184 kilometer heeft gelopen. Als u het over
uitstraling hebt, dan kunt u niet om het effect van de AMG-styling heen. Met een viercilinder motor en een
automatische transmissie beschikt deze Mercedes-Benz over uitstekende prestaties. Bestuurder en bijrijder
krijgen een warm welkom: deze Mercedes-Benz A-klasse is voorzien van verwarmbare voorstoelen. Ook is
de auto voorzien van: 19 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic
lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Spraaksturing luistert naar uw stem en bedient de belangrijkste voertuigfuncties. Zuinig, veilig en
ontspannen op pad: dat kan dankzij het aanwezige navigatiesysteem met harde schijf. Is uw smartphone
geschikt voor snoerloos opladen? Dan zorgt de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons weer voor een
volle accu zonder snoeren en stekkers. Connected drive services maakt het mogelijk om muziek draadloos
af te spelen. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. Bij slecht weer
heeft u alle aandacht nodig voor de weg. Daarom regelt de regensensor de wiscapaciteit op uw voorruit.
Met de hulp van de parkeersensoren kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite. Deze auto is
eenkennig en start alleen voor z?n baas dankzij de keyless start.

Het zal u verbazen hoe deze auto in staat is om voor u de omgeving en het verkeer om u heen in de gaten
te houden. Het risico van een kop-staartbotsing wordt aanzienlijk verminderd door de forward collision
warning. Het laatste wat u wilt is dat u achter het stuur indommelt. Om dat te voorkomen is deze auto
uitgerust met vermoeidheidsherkenning. Ongemerkt buiten de rijstrook raken? Nee hoor, het Lane-keeping
systeem waarschuwt en corrigeert.

Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Indien u interesse heeft in deze Mercedes-Benz, zetten
we hem graag klaar voor een proefrit. We horen graag van u, mailt of belt u ons meteen?

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
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voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


