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Mercedes-Benz A-Klasse
180 D Ambition
Bouwjaar:

2016 (15 juni 2016)

Massa:

1.285 kg

Tellerstand:

110.302 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

JS-589-S

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

109 PK

€ 15.950,Exterieur
LED Koplampen

Lichtmetalen velgen 16 inch

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Warmtewerend glas

Infotainment
Navigatie

Navigatie

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Lederen/stof bekleding

Sportstoelen

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Zwarte hemelbekleding

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Vermoeidheids herkenning

Overige
1e eigenaar

Deze sportieve en zuinige Mercedes A-Klasse is afkomstig van de 1e eigenaar. De auto is keurig en volgens schema onderhouden. De laatste
onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 97.768 door Mercedes Dealer Ruttchen in Veghel. De APK is geldig tot en met
15-06-2021. Hiermee bieden wij deze A-Klasse rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Bij het ontwerpen van de Mercedes-Benz Aklasse stonden comfort en praktische bruikbaarheid centraal. Onder de motorkap ligt een zuinige viercilinder motor. De sportstoelen houden u en
uw bijrijder goed op z’n plek tijdens het accelereren en bij het nemen van scherpe bochten. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch
lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde
en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank. Het navigatiesysteem geeft duidelijke instructies. Zo
komt u veilig en vlot aan waar u moet zijn. Digitale muziek afspelen gaat heel eenvoudig met de ingebouwde usb-aansluiting. U verwacht
natuurlijk climate control in deze auto, en die is er dan ook. In deze Mercedes-Benz kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de
omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt – in
tunnels bijvoorbeeld – en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Eenmaal op de plaats van
bestemming helpen de parkeersensoren voor en achter u om veilig in te parkeren. Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt
comfortabel en zuinig. De Mercedes-Benz is standaard voorzien van: verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening. Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze systemen
waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf ingrijpen. De brake assist zorgt voor een kortere
remweg tijdens een noodstop. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de
chauﬀeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen. Soepel wegrijden op een helling is eenvoudig met de
hulp van hill hold control.

