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Mercedes-Benz A-Klasse 200 Ambition Progressive
Merk

Mercedes-Benz

Model

A-Klasse

Type

200 Ambition
Progressive

Bouwjaar

2018

Kilometerstand

19.732 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€30.650,00
Merk
Mercedes-Benz

Model
A-Klasse

Type
200 Ambition Progressive

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
163

Bouwjaar
2018

Kilometerstand
19732

Accessoires

• ABS

• Achteruitrijcamera

• Airbag

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco automatisch

• Armsteun voor

• Audio-navigatie full map

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Cruise control

• Elektrische ramen

• ESP

• Hemelbekleding Zwart

• Hoofdsteunen achter

• Hoofdsteunen voor

• Keyless-go

• LED Daylight

• Licht- en zicht-pakket

• Lichtmetalen velgen 17"

• Mercedes Me Connect

• Metallic lak

• Multimediasysteem MBUX

• Navigatiesysteem

• Parkeersensor voor en achter

• Regensensor

• Rijassistent-systeem

• Seat comfort pakket

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Verstelbare (in hoogte) bestuurders stoel

• Verstelbare stuurkolom
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Opmerkingen
Inbegrepen afleverpakket: Resterende Fabrieksgarantie
Laat u niets wijsmaken, deze Mercedes-Benz A-klasse biedt alles wat u van een auto verlangt. De aandrijving van deze MercedesBenz wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische transmissie. Natuurlijk behoren 17 inch lichtmetalen velgen,
zwarte hemelbekleding, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en armsteun voorin ook tot de
uitrusting van deze complete auto.
Met een druk op de knop verandert u het volume of het zenderstation met de audiobediening op het stuurwiel. Nooit meer de weg
zoeken en ontspannen arriveren bij uw reisdoel. Met het navigatiesysteem zit u veilig en ontspannen in de auto. Met de automatische
airconditioning selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. De achteruitrijcamera maakt inparkeren gemakkelijker
dan ooit. De regensensor in de voorruit schakelt de ruitenwissers automatisch in en uit. Er is cruise control aan boord, voor veilige en
zuinige kilometers.
In de Mercedes-Benz A-klasse heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een kortere remweg verkleint de kans op een
aanrijding. Brake assist helpt actief mee tijdens een noodstop. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de
banden onvoldoende lucht bevat.
Om deze Mercedes-Benz echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.
Onderaan de advertentie kunt u doorklikken naar onze volledige voorraadlijst. Als u meer specifieke informatie wilt over één van onze
occasions of een afspraak wilt maken voor een bezichtiging kunt u gerust contact opnemen met ons. Uiteraard kunt u ook zonder
afspraak terecht bij ons. De koffie staat altijd klaar!
Het is altijd mogelijk om uw huidige auto in te ruilen. U kunt hierover geïnformeerd worden door onze verkoopadviseur.
Een financiering op maat is mogelijk. Met een lage rente en heldere voorwaarden kunt u uw toekomstige auto gedeeltelijk of volledig
laten financieren. Tijdens een gesprek kan onze verkoopadviseur u informeren over de mogelijkheden.
Als u interesse heeft in de auto en vrijblijvend een proefrit wilt maken. neem dan gerust contact op met 020-2194638 of stuur een email
naar sales@nerexmotors.com.
Graag verwelkomen wij u in onze showroom in Amsterdam, Nerex motors is gevestigd op het industrieterrein Westpoort,
Nieuwzeelandweg 7 Amsterdam. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 17.30 en Zat 10.00 tot 15.00
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