Autobedrijf Pheifer

Bel: (0515) 41 58 25

Alexanderstraat 12
8606 VP Sneek

info@pheifer.nl
www.pheifer.nl
Bekijk op site

Mercedes-Benz B-Klasse
200 156pk Aut.7 Ambition
Bouwjaar:

2012 (22 juni 2012)

Massa:

1.325 kg

Max trekgewicht:

1.400 kg

Tellerstand:

188.822 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

46-XKB-4

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

156 PK

€ 12.940,Exterieur
bi-xenon koplampen

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

koplampreiniging

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

mistlampen voor

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Infotainment
Audio-navigatiesysteem

Audioinstallatie met cd-speler

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco

Armsteun voor

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Kunstlederen bekleding

Lederen stuurwiel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Vermoeidheids herkenning

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing

Bots herkenning systeem

Chroom-pakket

Apk t/m 22-06-2021.
Veelzijdigheid en doordacht design staan aan de basis van deze ruime Mercedes-Benz B-klasse uit 2012 die een stand van 188.822 kilometer op
de teller heeft. De krachtige motor geeft deze Mercedes-Benz uitstekende prestaties. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de
elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u
ontspannen in het donker. Het start-stopsysteem schakelt de motor automatisch uit wanneer u stil staat. Dit bespaart brandstof en vermindert de
emissies. Tot de uitrusting van deze Mercedes-Benz behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
U kunt het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur. Het spreekt voor zich dat een auto als deze
ook van automatische airconditioning is voorzien. Inparkeren zonder angst voor schade. De parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de
kleinste parkeervakken te manoeuvreren. Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Ook is de MercedesBenz uitgerust met: verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij
een dreigende aanrijding met een voorligger. Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het systeem
voorkomt dat er daardoor ongelukken gebeuren. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op een
klapband te verminderen.
Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Heeft u serieus interesse in deze auto? Bel of mail ons dan voor
een afspraak.

