Mercedes-Benz A 180 A 180 CDI URBAN AUTOMAAT LED XENON WAARBORG
19 800 €
Status

Niet Te Koop

Model

Mercedes-Benz A 180

Omschrijving

A 180 CDI URBAN AUTOMAAT LED XENON WAARBORG

Categorie

Tweedehands

Koetswerk

Berline

CarPass

-

Locatie

-

Interne referentie

762701

Prijs - Garantie

Technische specificaties

Prijs

19 800 €

Cylinderinhoud

1 461

Garantie

12 Maanden

Brandstof

Diesel

Transmissie

Automaat

Aantal versnellingen

7

Vermogen (KW/PK)

80 / 109

Appearance

Historiek

Buitenkleur

Zwart

1ste registratie

16/03/2018

Kleur interieur

Zwart

Kilometerstand

43532

Interieur

Gedeeltelijk leder

Aantal deuren

5

Comfort en gemak

Fiscale gegevens
BTW aftrekbaar

Ja

Fiscale PK

8

Veiligheid

Extra's

●

Elektrische ruiten

●

Alarm

●

Lichtmetalen velgen

●

Elektrische spiegels

●

Airbag bestuurder

●

Sportversie

●

Airconditioning manueel

●

Airbag passagier

●

Onderhoudshandleiding

●

Airconditioning automatisch

●

Airbags lateraal

●

Exclusive line pakket

●

Lederen zetels

●

Startonderbreker

●

Metaalkleur

●

Centrale vergrendeling op
afstand

●

Mistlampen vooraan

●

Verduisterde achterruiten

●

Cruise Control

●

Parkeersensor - voor

●

Sportstuur

●

Stuurbekrachtiging

●

Xenonlampen

●

Sportzetels

●

ABS

●

Sportophanging

●

ESP

●

Full Options

●

Tractiecontrole

●

Eerste eigenaar

●

Park Distance Control

●

Zomerbanden

●

Antispin

●

Tiptronic

●

Automatische lichten

●

Garantie

●

Isofix

●

Airbags gordijnairbags

●

Boordcomputer

●

Noodremversterker

●

Navigatie (GPS)

●

Verstevigingsbalken

●

Radio/cassette

●

LED Verlichting

●

Radio-CD

●

Verkeersinformatie

●

Telefoonvoorziening

●

Gescheiden achterbank

●

Centrale armsteun vooraan

●

Lederen stuurwiel

●

Pollenfilter

●

Buitentemperatuurmeter

●

Voorruitontdooiing

●

Regensensor

●

Neerklapbare achterbank

●

Kofferzeil

●

Automatische versnellingsbak

●

Elektrische ruiten achteraan

●

Elektrische ruiten vooraan

Entertainment en Media

Comfort en gemak

Entertainment en Media

Opmerkingen
Deze zeer leuke Mercedes A-klasse is voorzien van opties URBAN , LED XENON ,GPS, AUTOMACTISCH IN
PARKEREN , cruise control, automatische versnellingsbak, parking distance control voor en achter, isofix,
bluetooth, neerklapbare achterbank, multifunctioneel stuurwiel, flippers, etc.
[01B] Handleiding in het Nederlands
[11U] Remote Online
[15U] Vooruitrusting Mercedes-Benz Link
[235] Actieve parkeerassistent inclusief PARKTRONIC
[258] COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, ongevalwaarschuwing via geïntegreerd radarsyst
[280] Multifunctioneel stuurwiel in leder
[290] Windowbags
[294] Knieairbag bestuurderszijde
[345] Ruitenwissers met regensensor
[351] eCall-emergency system (Hermes)
[357] Garmin® MAP PILOT navigatiesysteem
[360] Hermes communicatiemodule UMTS
[367] Live Traffic Information
[428] Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
[429] 7G-DCT Geautomatiseerde 7-gang versnellingsbak met dubbele koppeling
[440] Snelheidsregelaar TEMPOMAT met variabele snelheidsbegrenzer SPEEDTRONIC
[442] Multifunctioneel stuurwiel
[474] Dieselpartikelfilter
[475] Bandendruk-controlesysteem
[485] Comfortophanging
[522] Radio Audio 20 CD
[538] Vermoeidheidssensor ATTENTION ASSIST
[543] Zonnekleppen met verlichte spiegels
[580] klimaatregeling
[632] Koplampen high-performance met LED-verlichting
[666] Beschermingsfolie
[682] Brandblusapparaat
[76R] Velgen 17" (5 dubbelspaaks)
[808] Modeljaar 2018
[818] CD-Lezer
[893] KEYLESS GO-startfunctie
[927] EU6-Norm
[968] C.O.C. Papieren (EU6)
[B03] Start-Stop
[B59] DYNAMIC SELECT-schakelaar
[K11] Adaptieve remlichten
[P59] Urban
[U25] Verlichte instaptreden met opschrift "Mercedes-Benz"
[U59] Zetelcomfortpakket
[U60] Bescherming voetgangers
De gemoedelijke sfeer die rond ons bedrijf hangt is een kenmerk waarmee wij ons onderscheiden van andere
autobedrijven. U kunt op uw gemak een auto bezichtigen en een proefrit maken. Wij hanteren geen agressieve
verkooptechnieken om u een auto te laten kopen. Pas als u een goed gevoel heeft bij de auto zou u tot aankoop over
kunnen gaan. Het aankopen van een auto is immers niet iets wat u iedere dag doet.
Kom langs voor de beste deal ! U doet altijd een goede zaak bij Vastmans bvba.
Waar een klein bedrijf, groot in kan zijn:
Wij bieden u continue een sterk wisselende voorraad en een ruime keuze aan jong gebruikte Mercedes ,
steroccasions, demonstratie , ect .auto’s.De prijs is 16.364 euro + btw = 19.800 euro.Standaard bieden wij 12
maanden garantie met Car-Pass. Wij hebben geen vaste openingsuren maar u kan steeds bij ons terecht
op afspraak, ook 's avonds en in het weekend.Geluk is niet te koop, kwaliteit gelukkig wel . Bekijk meer
foto's en ons volledig aanbod op onze site. WWW.VASTMANS.COMWeertersteenweg 973680 Maaseik
Nous sommes ouvert uniquement sur rendez-vous, aussi dans le week-end à Maaseik Les informations
en francais: tel. 0032 (0) 479253165 ou par e-mail.Vous ne pouvez pas acheter la chance mais seulement la
qualité.Le prix est 16.364 euros +TVA = 19.800 euros.

Vastmans
Weertersteenweg 97
3680 Maaseik
Tel. 089/56 21 21

