Mercedes-Benz
GLA250

354.900 kr.

2,0 7G-DCT 211HK 5D 7G AUT. - PERSONBIL

52.000 KM

16,4 KM/L

BENZIN

MODEL 2015 - FØRSTE REG. 23.04.2015

EJERAFGIFT: 2.520 KR. PR. 12 MDR.

LEVERINGSOMK: 0 KR.

BESKRIVELSE AF BILEN
Køb bilen online (TLF 75801011) og få dette gratis ! ! ! • Fejlfri
brugtbilsattest (tilstandsrapport) • Levering direkte til din adresse • Digital
fremvisning Med landets skarpeste priser og en variabel finansieringsrente
fra 1.49 % eller en fast rente på 1.99 % er det nu du skal slå til og gøre en
god handel – Vi har over 600 biler på lager og anbefaler at du booker en tid
via vores hjemmeside www.kvalitetsbiler.dk eller på 75801011. Vi glæder
os til at se dig! Highlights... • Bilen kan leveres med 12 mdr.
landsdækkende Cargarantisikring..! • Glastag m. El Soltag • Navigation •
Fartpilot • Bi-Xenon Lygter • 18" AMG Alufælge • Baksensor •
Artico/Alcantara Kabine • Bluetooth • Og meget mere... Man-fre: 09.0017.00 Lør: 09.00-15.00 Søn: 11.00-17.00 SV 322469 reg: 23-04-2015
Komplet Udstyrsliste: (Forbehold for tastefejl samt bildata), aut.,
aut.gear/tiptronic, alu., 18" alufælge, airc., fuldaut. klima, 2 zone klima,
c.lås, fjernb. c.lås, ratgearskifte, fartpilot, kørecomputer, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæder, højdejust.
førersæde, soltag, el-soltag, glastag, el-ruder, 4x el-ruder, el-spejle,
automatisk start/stop, dæktryksmåler, cd, cd/radio, navigation,
multifunktionsrat, bluetooth, musikstreaming via bluetooth, usb tilslutning,
armlæn, isofix, bagagerumsdækken, kopholder, dellæder, kunstlæder,
splitbagsæde, læderrat, sportssæder, bi-xenon, xenonlys, automatisk lys,
led kørelys, airbag, 6 airbags, abs, esp, servo, ikke ryger, nysynet, lev.
nysynet, parkeringssensor (bag)

BILENS UDSTYR
Aircondition
Automatgear
Bak sensor
Bluetooth
CD / radio
Centrallås
Elruder for
Elruder for/bag
El-spejle
Fartpilot
Integreret skærm
Klimaanlæg
Klimaanlæg 2-zoner
Kørecomputer
Multifunktionsrat
Navigation
Parkeringssensor
Parkeringssensor bag
Radio
Ratgearskifte
Servo
Sædevarme for
Alufælge
18" Alufælge
LED kørelys
Xenon lygter
Sportssæder
Splitbagsæde
Soltag
Panorama glastag
Multijusterbart rat
Læderrat
Kopholder
Glastag
Dellæder kabine
Armlæn
Ikke ryger
Leveres nysynet
Nysynet

