MERCEDES-BENZ CLA-KLASSE SHOOTING
BRAKE 180 AMG NIGHT EDITION PLUS
AUTOMAAT NAVI
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Voertuiggegevens

KENTEKEN

XK332F

PRIJS

€ 26.640,-

MERK

MERCEDES-BENZ

CARROSSERIEVORM

STATIONWAGON

MODEL

CLA-KLASSE

MOTORVERMOGEN

122 PK

KM STAND

41543

KLEUR

ZWART

BRANDSTOF

BENZINE

BOUWJAAR

2015

Algemeen:
Een schitterende CLA 180 AMG Night Edition met complete onderhoudshistorie, zowel interieur, exterieur als
technisch in een uitstekende staat. De Mercedes-Benz is voorzien van de nodige luxe en sportiviteit, onder andere
grootbeeld navigatie, parkeersensoren, cruise control, automatische versnellingsbak met stuurschakeling,
leder/alcantara stoelen met verwarming en audiosysteem. Inruil is welkom!
Standaard wordt deze auto afgeleverd inclusief ons Basispakket, dit omvat een nieuwe APK, tenaamstelling en
reconditionering. Optioneel is ons Zekerheidspakket à €495, dit omvat bovenop ons Basispakket onder andere 6
maanden BOVAG-garantie, onderhoudsbeurt volgens schema en volledige technische inspectie. Voor aanvullende
informatie kunt u terecht op www.autopuntvanherpen.nl
Autopunt Van Herpen, meer dan 70 jaar BOVAG-lid en BOVAG-autobedrijf van het jaar 2012.
Garantie:
Service en garantie staan bij ons hoog in het vaandel. Voor een overzicht van de verschillende garantiepakketten
klikt u hier.

Accessoires
Airconditioning,Half lederen bekleding,Lichtmetalen wielen (18"),Achterbank in delen neerklapbaar,Airbag
bestuurder,Airbag passagier,Alarmsysteem klasse I,Anti-slipregeling,Antiblokkeersysteem,Automatische
dimlichten,Automatische parkeerassistent,Automatisch
noodremsysteem,Bandenspanningscontrole,Boordcomputer,Centrale deurvergrendeling afstandbediend,Cruise
control,Elektrisch bedienbare ramen voor en achter,Elektrisch verstelbare buitenspiegels,Getint glas,Hill-hold
control,Hoofdairbags achter,Hoofdairbags voor,In hoogte verstelbare bestuurdersstoel,In hoogte verstelbare
voorstoelen,Knieairbags,LED achterlichten,LED dagrijverlichting,Lederen stuurwiel,LED
koplampen,Middenarmsteun voor,Multifunctioneel stuurwiel,Multimediavoorbereiding,Noodremassistentie,Parkeersensoren achter,Parkeersensoren voor,Radio/CD
speler,Regensensor,Snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging,Sportonderstel,Sportstoelen,Sportstuurwiel,Stabiliteitscontrole,Start/stopsysteem,Startonderbre
ker,Telefoonvoorbereiding met bluetooth,Verwarmde buitenspiegels,Zij-airbags voor
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Garantie
Service en garantie staan bij ons hoog in het vaandel. Naast het feit dat u bij ons de occasion van uw dromen voor
een zeer scherpe prijs kunt kopen, bieden wij u een omvangrijk en hoogwaardig rijklaarmaakpakket.
Autopunt Basispakket: (inbegrepen in de verkoopprijs) (aankoopprijs tot € 4.900,- of aankoop zonder
garantie)
Kilometerhistorie gegarandeerd via Nationale Auto Pas
De auto wordt van binnen en buiten grondig gereinigd, reconditionering
Nieuwe APK-keuring van minimaal 12 maanden
RDW kenteken te naam stelling
Autopunt Zekerheidspakket: € 495,- (aankoopprijs tussen € 5.000,- en € 10.000,-)
Kilometerhistorie gegarandeerd via Nationale Auto Pas
Volledige technisch controlerapport
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksspeciﬁcatie, inclusief controle of vervanging distributieriem en waterpomp
(indien binnen 10.000 km of 6 maanden aan vervanging toe)
Auto wordt afgeleverd met een minimaal bandenproﬁel van 3 mm (zomerbanden) of 4 mm (winterbanden)
6 maanden of 15.000 km garantie op slijtage onderdelen
Nieuwe APK van minimaal 12 maanden
Minimaal € 15,- brandstof bij aﬂevering
De auto wordt van binnen en buiten grondig gereinigd, reconditionering
RDW kenteken te naam stelling
1 jaar gratis hulp-bij-pech in heel Nederland (meerpijs europadekking € 49,50)
6 maanden Bovag garantie
Autopunt Zekerheidspakket: € 695,- (aankoopprijs vanaf € 10.000,-)
Kilometerhistorie gegarandeerd via Nationale Auto Pas
Volledige technisch controlerapport
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksspeciﬁcatie, inclusief controle of vervanging distributieriem en waterpomp
(indien binnen 10.000 km of 6 maanden aan vervanging toe)
Auto wordt afgeleverd met een minimaal bandenproﬁel van 3 mm (zomerbanden) of 4 mm (winterbanden)
6 maanden of 15.000 km garantie op slijtage onderdelen
Nieuwe APK van 12 maanden
Minimaal € 15,- brandstof bij aﬂevering
De auto wordt van binnen en buiten grondig gereinigd, reconditionering
RDW kenteken te naam stelling
1 jaar gratis hulp-bij-pech in heel Nederland (meerprijs Europadekking € 49,50)
6 maanden Bovag garantie
Autopunt Exclusive-pakket: € 1.295,- (Tot een maximale leeftijd van 8 jaar en een maximale kilometerstand
van 150.000) Dit pakket is gelijk aan het Autopunt Zekerheidspakket echter met de volgende extra:s
1 jaar gratis hulp-bij-pech (incl. Europadekking)
24 maanden garantie
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Naam

……………………………………………….

Adres

……………………………………………….

Postcode ………………………………………………. Woonplaats ……………………………………………….
Telefoon ………………………………………………. E-mail
Prijs incl. BTW

……………………………………………….

€ 26.640

Kosten rijklaar maken €………………………………………….
Accessoires

€………………………………………….
€………………………………………….
€………………………………………….

Subtotaal

€………………………………………….

Inruilprijs/korting

€………………………………………….

Totaal inclusief BTW €………………………………………….

Verzekeren
Wij helpen u graag veilig en verzekerd op weg met de Autopunt Autoverzekering. Deze autoverzekering is speciaal
voor de Autopunt klanten ontwikkeld en wordt ondergebracht bij risico drager Generali. Generali is een van de
grootste verzekeraars van Europa zodat u zonder zorgen van uw auto kunt genieten. De voordelen van deze
verzekering zijn:
5 jaar aanschafwaarderegeling met 0% afschrijving*
Lage bijtelling meeverzekeren tot max 5 jaar
Geen eigen risico
Altijd schade herstel via Uw eigen dealer
Schadeherstel altijd met originele onderdelen
Vast aanspreekpunt
Wilt u vrijblijvend een oﬀerte ontvangen voor onze Autopunt Autoverzekering vul dan onderstaande gegevens in:
Geboortedatum:……………………………….
Schadevrije jaren:…………………………….
Aantal KM (jaar):………………………………

Financiering
U rijdt deze auto al vanaf € 502,61 per maand. U kunt, geheel vrijblijvend natuurlijk, een voorstel op maat
ontvangen!
□ Ja, neem contact met mij op voor een ﬁnancieringsvoorstel op maat!
□ Nee, ik hoef geen ﬁnancieringsvoorstel op maat.
U bent namens Autopunt van Herpen vandaag geholpen door:……………………………………………………………………
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