MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 180 BLUEEFFICIENCY
122PK

Algemeen
Merk

Mercedes-Benz

Model

A-Klasse

Type

A 180
BlueEFFICIENCY
122pk

Bouwjaar

2013

Kilometerstand

23.241

Brandstof

Benzine

Vermogen

122 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

30-05-2013

Kenteken

8KKT79

Aantal deuren

5

Laadvermorgen

665 Liter

Cilinderinhoud

1595 CC

Aantal cilinders

4

Aantal versnellingen

6

Kleur

basis

Intererieur

Licht grijs

Gewicht

1270" KG

Max. Trekgewicht

1200 KG

Laadvermorgen

665 Liter

BTW / Marge

Marge

Verbruik stad

7.5 L/100KM

Verbruik snelweg

4.3 L/100KM

APK
Bekleding

Stof

€ 16.735,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen
T : 045-4052896
E : info@schaepkens.nl
W : www.schaepkens.nl

OPMERKINGEN

ACCESSORIES
45,7 cm (18 inch) multispaaks lichtmetalen
AMG-velgen zwart gelakt met glanzende
velgrand
Achterbankleuning neerklapbaar 40/60
gedeeld en afzonderlijk neerklapbaar
Achterruitwisser met interval en
automatische inschakeling bij achteruitrijden
Adaptief remlicht knipperend

Aandrijfslipregeling (ASR)

Achterruitverwarming met tijdrelais
Actieve parkeerassistent Incl. PARKTRONIC

ADAPTIVE BRAKE met HOLD-functie,
droogremmen op nat wegdek en wegrijhulp
voor op hellingen
Airbag voor de bestuurder en voorpassagier
Airco
Airconditioning handmatige
Antiblokeersysteem (ABS)
luchtverdelingsregeling, stoffilter en
recirculatiestand met comfortfunctie voor
automatisch sluiten van de ruiten
Armsteun tussen de voorstoelen inclusief
ATTENTION ASSIST herkent typische
opbergvak
vermoeidheidsverschijnselen via het
stuurgedrag en waarschuwt de bestuurder
AUDIO 5 USB radio met dubbele tuner,
Aux in-aansluiting in de middenarmsteun
drieregelig display, usb-interface
voor externe audio- en videoapparatuur
(mp3/wma/aac) en Aux in-aansluiting
Bagageverankering met vier
Bandenspanningswaarschuwingssysteem
bevestigingsogen
Bekleding in stof Hilversum
Boordcomputer in het multifunctionele
display met brandstofverbruiksindicator
Brake Assist System (BAS) met
Buitenspiegels links en rechts verwarmd,
remkrachtondersteuning bij een noodstop
van binnenuit elektrisch verstelbaar en in
carrosseriekleur gelakt, met asferisch gebogen
glas
Buitentemperatuurmeter
Centrale vergrendeling met
interieurschakelaar, automatische
vergrendeling (uitschakelbaar) en crashsensor
met noodopening
COLLISION PREVENTION ASSIST bewaakt
Combi-instrument met multifunctioneel
de afstand tot de voorligger, inclusief
display en twee analoge ronde instrumenten
adaptieve remassisetnt
Comfortonderstel
Controlelampje voor uitval lampen
Crashactieve alarmknipperlichtinstallatie
Dashboardkastje verlicht

Derde remlicht met led-techniek

Driespaaks multifunctioneel
comfortstuurwiel met twaalf functietoetsen,
multifunctioneel display in het combiinstrument
EHBO-set
Elektronische sleutel in chroomlook
Gevarendriehoek

Driepunts veiligheidsgordels inclusief
mechanische gordelhoogteaanpassing,
gordelkrachtbegrenzer en pyrotechnische
gordelspanner voor de bestuurder en
voorpassagier
ECO start-stopsysteem

Elektrische ruitbediening vier stuks
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®)
Halogeen koplampen met geïntegreerd
halogeen dagrijlicht
Hoofdsteunen achter in hoogte verstelbaar
Indicator voor remvoeringslijtage
Interieurhemel in stof grijs
ISOFIX-kinderzitverankering en TopTetherbevestigingspunten linksboven en rechtsboven
in de achterbankleuning
Kindersloten mechanisch in de
Kneebag voor de bestuurder
achterportieren en elektrisch voor de
zijruitopeners achter
Led-zijknipperlichten geïntegreerd in de
Lichtmetalen velgen
buitenspiegels
Lichtsensor voor automatisch inschakelen
Luidsprekers zes stuks
dimverlichting
Mistachterlicht
Niet-rokersuitvoering inclusief 12Vaansluiting en opbergvak voor
Opbergvak in de voorportieren
Opbergvak onder de bagageruimtebodem
Parameterstuurbekrachting met
Parkeerrem elektrisch
snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
Portiergrepen en bumpers in
Pyrotechnische gordelspanner op de
carrosseriekleur
buitenste achterzitplaatsen
Radioantenne in de dakspoiler geïntegreerd
Richtingaanwijzers met comfort/tipschakeling
Ruitenwissersysteem met twee standen
Schakelindicator
Service-interval indicator ASSYST
Sidebag voor de bestuurder en
voorpassagier (gecombineerde thorax/pelvisbag)
Sierdelen in honingraatlook
Sierlijst aan onderzijde van zijruiten in
kunststof, matzwart
Stoelbezettingssensor in de
Stoelverstelling handmatig voor de
voorpassagiersstoel
bestuurder en voorpassagier, bestuurdersstoel
in hoogte verstelbaar
Stuurkolom mechanisch verstelbaar in
TIREFIT met elektrische luchtpomp
hoogte en diepte
Unilakken
Usb-interface in het dashboardkastje
Voetgangersbescherming (actieve
Voorruit van veiligheidsglas
motorkap)
Warmtewerend glas groen rondom inclusief
Wegrijblokkering elektronisch inclusief
achterruit van eenlaags veiligheidsglas
sluitsysteem met afstandsbediening in de
designsleutel met chroomaccenten
Windowbag voor de bestuurder en
Zonnekleppen met verlichte makevoorpassagier
upspiegels, naar de zijkant wegklapbaar

