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Mercedes-Benz GLA 200 Ambition , Cruise
control, Navigatie,
03/2014 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.800,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz GLA

Uitvoering: 200 Ambition , Cruise ...

Kenteken: 8-TKZ-81

Kilometerstand: 64.078 km

Bouwjaar: 03/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 1.595 cc, 156 pk (115 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 8,9 s
Topsnelheid: 215 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
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Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 238,45 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Veelzijdigheid en doordacht design staan aan de basis van deze ruime Mercedes-Benz GLA-klasse. Voor de
aandrijving van deze SUV zorgen een viercilinder benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. Bij de uitrusting
van deze Mercedes-Benz horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, elektrisch
bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

U kunt het audiosysteem en het navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur. In de zomer zit u
ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde airconditioning. De parkeersensoren waarschuwen
wanneer u te krap inparkeert of dat ene paaltje niet hebt gezien. De cruise control vermindert het
brandstofverbruik en vergroot het comfort. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar
stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mercedes-Benz GLA-klasse samen. De Brake Assist geeft
een maximale boost aan het remsysteem in een noodsituatie. Zo verkort u de remweg en verkleint u de
kans op ongelukken. Ook is deze auto uitgerust met een systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het
stuur in slaap dreigt te vallen.

U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?

= Bedrijfsinformatie =

Prijs op basis van meeneemprijs. Kijk bij de afleverpakketten naar de mogelijkheid voor het aanschaffen
van diverse afleverpakketten, bijvoorbeeld met BOVAG-garantie. De verkoopadviseur kan u begeleiden bij
het maken van uw keuze.

VlastuinAuto heeft meer dan 200 occasions op voorraad. Bij ons kiest u voor kwaliteit, auto's met originele
en over het algemeen lage kilometerstanden, geen schade auto's en de meeste occasions zijn bij dealers
onderhouden. Neem contact met ons op om een bezichtiging te plannen en wij zorgen ervoor dat de auto
klaar staat om desgewenst ook een proefrit te kunnen maken. Inruil van uw huidige auto is altijd
bespreekbaar. Bel of mail voor het maken van een afspraak. U kunt ons ook bereiken via Whatsapp op
nummer: 06-25037561

We delen graag onze kennis om u goed te adviseren bij de aankoop van een occasions. U bent van harte
welkom in onze showroom om onze service te ervaren. De koffie wordt bij ons vers voor u gezet en we
serveren daarbij een lekker chocolaatje!

** wij verkopen uitsluitend aan de eindgebruiker **

Disclaimer: Onze auto's worden geplaatst middels een occasion manager platform. Optielijsten worden
automatisch ingevuld. Zeker bij importauto's vanuit het buitenland zijn samenstellingen van uitvoeringen
vaak anders. Vraag daarom bij een eventuele aankoop altijd of de voor u belangrijke opties daadwerkelijk
aanwezig zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (spel)fouten of OPTIE fouten in de tekst! Neem
contact op voor de exacte uitvoering! Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk
beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.
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Aanbieder
Vlastuin Auto
Holleweg 20
3925 LW Scherpenzeel

Tel: 0318 571 233
E-mail: verkoop@vlastuinauto.nl


