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Mercedes-Benz A-Klasse 250 AMG Amb.
verlichting Leer Camera Cruise 2e Pinksterdag
open!
07/2021 - Benzine - Automaat

€ 45.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz A-Klasse

Uitvoering: 250 AMG Amb. verlichti...

Kenteken: P-883-PG

Kilometerstand: 6.194 km

Bouwjaar: 07/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.255 kg

Motor: 1.991 cc, 224 pk (165 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 350 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 43 liter
Acceleratie (0-100): 6,2 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: C
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 459 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Zeer mooie en complete auto!

Een toonbeeld van Duitse kwaliteit in techniek, comfort en rijprestaties. Dat is deze Mercedes-Benz
A-klasse. De AMG-styling geeft dit model een elegante en opvallende uitstraling. Op de teller van deze auto
staat slechts 6194 kilometer. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een automatische
transmissie. Houdt u van een stijlvolle uitvoering? Dan zal het lederen interieur u zeker bevallen. Op koude
en donkere dagen zijn de verwarmbare voorstoelen een uitkomst. Scherpe bochten, pittige acceleraties? In
de sportstoelen blijft u altijd in positie. In het donker zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op de
weg. In deze auto profiteert u onder andere ook van: 18 inch lichtmetalen velgen, getint glas,
sportinterieur, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en
in delen neerklapbare achterbank.

Spraaksturing luistert naar uw stem en bedient de belangrijkste voertuigfuncties. Het navigatiesysteem
met harde schijf loodst u snel naar uw reisdoel. Met connected drive services kunt u muziek draadloos
afspelen. De automatische airconditioning zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur.
De achteruitrijcamera laat duidelijk zien hoeveel ruimte u nog heeft bij het inparkeren. 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. Autosleutels? Overbodig. Met de
elektronische token op zak stapt u zo in en met een druk op de start-stopknop is de motor in bedrijf. Zuinig
zoeven, dat kan deze auto dankzij de aanwezige cruise control. De uitrusting van deze auto is met
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk
compleet.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mercedes-Benz A-klasse samen. Een belangrijke bijdrage
aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie. Het systeem van forward collision warning, of
in gewoon Nederlands 'botswaarschuwing?, treedt in werking als de sensor te weinig afstand signaleert met
een voor- of tegenligger. Het Lane-keeping systeem zorgt voor een automatisch constante positie binnen
de rijstrook. Afdwalen is uitgesloten.

De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Als
u meer wilt weten over deze auto, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


