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Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 180
Business Solution AMG,Navigatie,Halfleren
bekleding,Chroompak
04/2017 - Benzine - Automaat

€ 24.650,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz CLA

Uitvoering: Shooting Brake 180 Bus...

Kenteken: NV-884-S

Kilometerstand: 92.172 km

Bouwjaar: 04/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.360 kg

Motor: 1.595 cc, 122 pk (90 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Traction control, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,2 l/100km (1 op 13,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
Energielabel: C

Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal
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Zeer nette dealer onderhouden Mercedes CLA, dit is een originele Nederlandse auto.
Deze auto heeft o.a. Halfleren bekleding, Navigatie, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
Chroompakket, Licht/zicht pakket, 18 Inch L.M.Velgen, Parkeersensoren voor en achter,
Achteruitrij camera, Keyless start functie, Isofix, Xenon verlichting, Private glass, Cruise-
control, Middenarmsteun, Stoelverwarming, Bandenspanningscontrole systeem en
Start/stop systeem.

Een hoge mate van degelijkheid, uitstekende wegligging en veel comfort; het zijn unieke eigenschappen
waarmee Duitse auto's zich onderscheiden. Een hoogtepunt uit de specificatielijst van deze auto is de
sportieve AMG-styling. De aandrijving van deze Mercedes-Benz wordt verzorgd door een viercilinder motor
en een automatische transmissie. Koude start? Niet met de verwarmbare voorstoelen! Opvallend zijn de
stoere sportstoelen, die zorgen voor een onwrikbare zit in de scherpe bochten. Xenonverlichting zorgt voor
een krachtige en heldere lichtbundel. Bij de rijke uitrusting horen ook 18 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch
bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.

Het audio-installatiesysteem is gekoppeld aan het navigatiesysteem en is bovendien voorzien van
bluetooth. Natuurlijk heeft deze auto ook airconditioning. De elektronische systemen in deze
Mercedes-Benz helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en
een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Radarsensoren aan de achterkant van
de auto zorgen voor een achteropkomend verkeer waarschuwing als de afstand tot het verkeer achter te
klein wordt. Meer rijcomfort en minder brandstofgebruik? Even de cruise control instellen en dan
ontspannen rijden! Deze Mercedes-Benz is voorzien van in hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer,
isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. In druk verkeer en
onoverzichtelijke situaties helpt het accident avoidance system mee om een aanrijding te vermijden. Het
systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie verslapt en geeft u dan een
waarschuwing.

Is dit de auto die u zoekt? Neem snel contact met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


