Mercedes-Benz GLA180 Urban Aut.7 PANODAK-XENON-NAVI-SPIEGELPAK.-COMPLEET
Kenteken

KN-543-S

Kilometerstand

81918

Bouwjaar

15-03-2016

Kleur

Calcitwit

Brandstof

Benzine

Gewicht (kg)

1335

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

Marge

€ 29.900,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 235 - Actieve parkeerassistent

• 440 - Tempomaat (cruisecontrol) inclusief Speedtronic

• 875 - Ruitensproeierinstallatie verwarmd

• 249 - Spiegels: linksbuiten en binnen automatisch dimmend
• 258 - COLLISION PREVENTION ASSIST inclusief

• 442 - Multifunctioneel stuurwiel met boordcomputer
• 475 - Bandenspanningscontrolesysteem (RDK)

• 890 - Achterklep electrisch te openen en te sluiten
• B03 - ECO Start Stop functie

ADAPTIVE BRAKE

• 485 - Onderstel met confortabele afstemming

• K11 - Adaptive remlicht

• 280 - Stuurwiel met leer bekleed
• 290 - Windowbags inclusief sidebags voor

• 500 - Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• 538 - ATTENTION ASSIST

• P59 - Urban pakket; o.a. vijf dubbelspaaks lichtmetalen
velgen 18 inch, grille met twee lamellen in zilverkleur en

• 294 - Kneebag voor de bestuurder

• 543 - Dubbele zonneklep

chroomaccenten, dubbele uitlaat met ovale uitlaatsierstukken

• 345 - Regensensor
• 357 - Navigatie; Garmin MAP PILOT (kleurenscherm)

• 580 - Airconditioning
• 600 - Koplampreinigingsinstallatie

in gepolijst rvs, bovenkant portieren in chroomlook, driespaaks
mf stuurwiel in nappaleder met contrastsiernaden en

• 413 - Panoramadak (glas) elektrisch bedienbaar en 2 rollos
• 428 - Stuurschakeling; schakelflippers aan het stuurwiel

• 614 - Bi xenonverlichting met actieve bochtenverlichting
• 725 - Dakreling in gepolijst rvs

geperforeerd, sportief combi instrument met zilverkleurige
instrumenten en rode wijzers, middenarmsteun voor in

• 429 - DTC zeventraps automaat

• 873 - Stoelverwarming voorstoelen

lengterichting verstelbaar, middendeel portieren in lederlook
Artico met contrastsiernaden, enz.
• U25 - Instaplijsten verlicht
• U35 - 12V aansluiting in kofferruimte
• U59 - Stoelcomfort pakket, bestuurderstoel en
passagiersstoel in hoogte verstelbaar, instelbare
zitkussenhoek beide voorstoelen, instelbare lendesteun beide
voorstoelen
• U60 - Actieve motorkap reversibel
• U62 - Licht en zichtpakket; automatisch dimmende
binnenspiegel, leeslampjes achterin en bestuurder, verlichting
beenruimte, regensensor, lichtsensor, vertraagde uitschakeling
dimverlichting

Opmerkingen
Deze Mercedes-Benz GLA180 is compleet uitgevoerd met o.a. een Panorama schuif-kanteldak, Bi xenon verlichting, Navigatie, Urban pakket, spiegel pakket, stoelverwarming enz. De auto wordt
geleverd met 12 maanden volledige MBSG Garantie!!
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Industrieweg 39
6651 KR Druten
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0487 59 3580
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www.paulvanbergen.nl

