AMCARS
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI
Urban Dealeronderhouden
RH-267-N

Grijs

11-08-2015

227.224 km

1.295 kg

5 drs Hatchback

Diesel

Handmatig

Cilinders
Motorinhoud
Vermogen
Marge/BTW
Verbruik
Trekgewicht geremd
APK tot

Wegenbelasting
€ 344.00 - € 366.00

4
1461 cc
80 kW / 110 pk
Marge
3.8 l/100km (1 op 26km)
1200 kg
11-08-2018

€ 10.950,4-Zone airconditioning
AAS
ABS
achterbank in delen
neerklapbaar
airco (automatisch)
Airconditioning met pollenfilter
Airconditioning volautomatisch
comfort 3-zone
alarm klasse 1(startblokkering)
aluminium interieur afwerking
AMG Line interieur; bestaat uit
o.a. sportstoelen 3-spaaks MFstuurwiel diverse delen in
zilverchroom diverse delen in
pianolak bij middenconsole
interieurverlichtingspakket
AMG-sportpedalen in
geborsteld rvs met zwarte
rubbernoppen interieurhemel
in stof zwart combi instrument
met twee ronden klokken en
1379 cm multif. TFT-display
enz.
Armsteun voor
Handelsweg
17 met CD-speler
0297-202549
audioinstallatie
Automatische
airconditioning
1422DW UITHOORN info@am-cars.nl
2-zone met uitgebreide

bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte
verstelbaar
binnen/buitensp. aut.
dimmend
bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
BMW sportstoelen
buitenspiegels elektrisch
verstel- en verwarmbaar
centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening
chroom delen exterieur
cruise control
Dieseluitlaatgasreinigingssysteem
BlueTEC (SCR) inclusief
ureumtank
dimlichten automatisch
EBD
elektrische ramen voor en
achter
Elektronisch stabiliteits
program (ESP)
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)

lederen stuurwiel
lederen versnellingspook
lendesteunen (verstelbaar)
Licht- en regensensor
Licht -en regensensor
Licht- en zichtpakket;
automatisch dimmende
binnenspiegel leeslampjes
achterin en bestuurder
verlichting beenruimte
regensensor lichtsensor
vertraagde uitschakeling
dimverlichting
Lichtmetalen velgen
lichtmetalen velgen 16"
multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map
Parkeer assistent
parkeersensor voor en achter
passagiersairbag
Regensensor
Reservewiel ruimtebesparend
dezelfde bandenmaat
Rijassistentpakket plus
bestaande uit; Distronic plus
(afstandregeltempomaat) BASplus Pres-Safe rem (actieve)
spoorassistent (actieve)
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functionaliteit
Automatische airconditioning
Thermatiek
Automatische airconditioning
Thermotronic
Automatische comfortairconditioning Thermotronic
Automatsiche airconditioning
voor de achterpassagieren
Bandendrukverlies
waarschuwingssysteem
Bandenspanningscontrolesyst
eem (RDK)

kunstlederen bekleding
lederen sportstoelen

dodehoekassitent en
automatische
kinderzitherkenning
schakelmogelijkheid aan
stuurwiel
Sportpakket interieur; inleg
aluminium leder driespaaks
stuurwiel met paddles
multifunctioneel stuurwiel
deurgreepverlichting interieur
instapverlichting in portieren
pedalen in geborsteld staal
enz
Sportpakket interieur;
sportstoelen voor electrisch
verstelbaar hoogte -en
lengteverstelling lendesteun
bovenste portierlijsten in
chroom sportpedalen van rvs
met rubbernoppen enz.
Sportstoelen voor

