De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Mercedes-Benz A-klasse
180 Ambition Automaat, Navigatie,

Specificaties

Garantie

Prijs:

€ 18.990,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2016

Kilometerstand:

107.443 km

Kenteken:

JG338B

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1295 kg

Motor:

1595 cc, 90 kW

Kleur:

Zwart

Lak soort:

metallic

Bekleding:

half leder/stof

Op deze auto krijgt u Garantie.
Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, StuurbekrachtigingAchterbank in delen neerklapbaar,
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie, Airbag(s) side voor, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti doorSlip Regeling, Armsteun voor, Audioinstallatie met cd-speler, Autonomous
Emergency Braking, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Brake Assist System,
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische
remkrachtverdeling,

Elektronisch

Stabiliteits

Programma,

Hill

hold

functie,

Lederen

stuurwiel,

LED

koplampen,

Multimedia-voorbereiding, Parkeer assistent, Start/stop systeem, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Vermoeidheids
herkenning, Warmtewerend glas

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat

Financiële informatie
Garantie
Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Mercedes-Benz A-klasse. Deze dealeronderhouden auto uit het
bouwjaar 2016 heeft 107443 kilometer gelopen. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een automatische
transmissie. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, metallic lak, elektrisch
bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Met een druk op de knop verandert u het volume of het zenderstation met de audiobediening op het stuurwiel. Het full map
navigatiesysteem loodst u snel naar uw reisdoel. Met de ingebouwde airconditioning zit u altijd ontspannen achter het stuur.
Inparkeren en uitparkeren kost geen enkele moeite dankzij de parkeersensoren. Cruise control verlaagt de brandstofkosten en
verhoogt het rijcomfort. Ook verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
In de Mercedes-Benz A-klasse heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In een gevaarlijke situatie is een zo kort
mogelijke remweg van levensbelang. De Brake Assist zorgt dat u dan maximaal in de ankers gaat. Bij concentratieverlies en
toenemende vermoeidheid van de bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u weer bij de les te houden. Hierdoor kunnen
veel ongelukken voorkomen worden. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft.
Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. Een proefrit levert het overtuigende bewijs. Bel nu!
= Bedrijfsinformatie =
Onze prijzen zijn "rijklaar " met garantie ( boven de € 4500) ,Inclusief afleverinspectie en een geldige APK.
Meerprijs uitgebreid afleverpakket € 695,Voor Financiering of Personal Lease tarieven zie www.desnelheid.nl
Autobedrijf De Snelheid sinds 1957 SAAB dealer.
Elke dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 en op zondag van 10.00 tot 19.00 op
het volgende telefoonnummer 06-55833151.

Deze auto is door u geselecteerd op www.desnelheid.nl

Tel: 020 3450081, Fax: 020 3456001

Voor meer informatie en een proefrit: De Snelheid, Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

E-mail: basvanderklis@desnelheid.nl

