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Mercedes-Benz A-Klasse 200 Limousine AMG
Line Automaat | MBUX | 19'' | Night-Pakket |
Info Bas: 0492-58
12/2021 - Benzine - Automaat

€ 39.950,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz A-Klasse

Uitvoering: 200 Limousine AMG Line...

Kenteken: S-096-JX

Kilometerstand: 26.260 km

Bouwjaar: 12/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.285 kg

Motor: 1.332 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: BOVAG

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

Bijzonderheden
Info Bas: 0492-588982 Whatsapp: 0492588988 E-mail: b.daelmans@vdnieuwenhuijzen.nl

Als u gaat voor kwaliteit zonder compromis, dan is deze Mercedes-Benz A-klasse een auto voor u. De
AMG-styling voegt een aantal uitgesproken sportieve accenten toe. De krachtige benzinemotor van deze
auto is gekoppeld aan een automatische transmissie. Opvallend zijn de stoere sportstoelen, die zorgen voor
een onwrikbare zit in de scherpe bochten. Tot de voorzieningen van deze auto behoren warmtewerend glas
en LED-dagrijverlichting.

Onderweg geniet u van de kwaliteit van het audiosysteem met DAB-ontvangst. De bediening is gemakkelijk
via knoppen op het stuur of via spraak. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige automatische
airconditioning. Het luxeniveau in deze Mercedes-Benz is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw
veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch
inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat
bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft
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te denken. Makkelijk en veilig is de keyless start. Met de elektronische sleutel op zak start u de auto met
enkel een druk op de knop. De uitrusting van deze auto is met lederen stuur en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Mercedes-Benz in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg. De camera van de verkeersborddetectie herkent verschillende soorten
verkeersborden en toont deze op het dashboard. De forward collision warning reduceert het gevaar van een
botsing met een voorligger significant. Het Lane-keeping systeem doet precies wat nodig is: waarschuwen
en corrigeren bij onbedoelde overschrijding van de rijstrooklijnen.

Tevens wordt deze auto geleverd 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? Info Bas:
0492-588982 Whatsapp: 0492588988 E-mail: b.daelmans@vdnieuwenhuijzen.nl

= Bedrijfsinformatie =

>>>>> Whatsapp via 0492588988 . Dagelijks bereikbaar op Whatsapp van 09:00 tot 22:00 7 DAGEN PER
WEEK <<<<<

Onze auto's worden geleverd met 12 maanden BOVAG-Garantie. Afleverpakket bedraagt € 695,-. Hiervoor
krijgt de auto een afleverbeurt, professioneel poetsbeurt en nieuwe APK ...
v.d Nieuwenhuijzen Auto's is ruim 25 jaar een begrip in de regio Helmond. Daarnaast is v.d Nieuwenhuijzen
Auto's finalist voor beste onafhankelijk BOVAG autobedrijf van het jaar 2018/2019. Met ruim 300 occasions
op voorraad heeft v.d Nieuwenhuijzen Auto's altijd een passend aanbod. Naast scherpe inruilprijzen bieden
wij ook scherpe tarieven voor financieringen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, bezoek onze
showroom of neem contact op met een van de verkoopadviseurs 0492588988 ...
openingstijden zijn:
Maandag t/m Donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 19:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Aanbieder
v.d. Nieuwenhuijzen Auto's
Varenschut 21a
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 988
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl


