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MERCEDES-BENZ /AMG KINDERWAGEN 

Baby’s eerste Benz 

 

BUSSUM – Duitse topkwaliteit, sportieve 5-dubbelspaaks velgen, Invictory bekleding en GTX-

stoel. Of de AMG versie met échte AMG velgen; de Mercede-Benz kinderwagen is dé 

kinderwagen voor autoliefhebbers en liefhebbers van high-end kwaliteit en een uniek design. 

 

De Mercedes-Benz kinderwagen garandeert een eersteklas rit voor ouder en kind. De 

kinderwagen is ontworpen in nauwe samenwerking met de designafdeling van Mercedes-Benz 

en wordt in Duitsland geproduceerd door familiebedrijf Hartan, dat al vier generaties garant staat 

voor productie van topkwaliteit kinderwagens. Alle Hartan kinderwagens voldoen tot in het 

kleinste detail aan de hoogste kwaliteitseisen, worden uitgebreid getest door TÜV Thüringen en 

de gebruikte textielsoorten zijn - vanzelfsprekend - vrij van gevaarlijke stoffen. Met Hartan is een 

baby vanaf de eerste dag veilig en comfortabel onderweg. 

Een échte Benz voor de periode vanaf de geboorte tot de lagere school. Wie wil er nou niet 4 jaar 

lang rondrijden met dé Mercedes onder de kinderwagens. 

 

Modern sportief design voor jou én je baby 

[plaatsen foo] 

 

Die eersteklas rit zit hem niet alleen in de Duitse topkwaliteit. Ook het exterieur draagt bij aan 

die exclusieve rij-ervaring. Zo zit de kinderwagen vol met herkenbare Mercedes-Benz /AMG 

designelementen, zoals de 5-dubbelspaaks, Invictory bekleding, verstelbare GTX-stoel, 

handgreep met iconisch dubbel stiksel en Mercedes logo’s. Het AMG model heeft zwarte AMG 

kruisspaakvelgen, AMG logo en hand gemaakte GT stoelen van Dinamica stof, hetzelfde als het 

interieur van de AMG auto’s.  

Naast kwaliteit en looks onderscheidt de Mercedes-Benz kinderwagen zich ook qua comfort en 

gemak van zijn concurrenten. Zo heeft de kinderwagen een in hoogte verstelbare duwstang 

speciaal voor lange ouders, een eenvoudige eenhandsbediening voor het loskoppelen van de 



wieg, een wieg met verstelbare rugleuning (handig bij reflux) en een instelbare draagbeugel 

tegen ‘topzwaarte’ bij het dragen. De kinderwagen is verder snel te monteren, bijzonder 

lichtgewicht en wendbaar zodat ouder en kind - op welk terrein ook - altijd verzekerd zijn van 

een soepele en stabiele rit. 

De Mercedes-Benz model ‘Avantgarde’ is verkrijgbaar in drie kleuren: Hyacinth (rood), Deep Sea 

(grijs) en Dolce Vita (beige). Het AMG model is verkrijgbaar in zwart met rode details of antraciet 

met groene details. De kinderwagen wordt standaard met stoel met verstelbare kap en handige 

organizer geleverd. Wieg en andere accessoires zijn optioneel. 

 

Testrit maken 

Testritje maken? Dat kan! De Mercedes-Benz kinderwagen is te testen bij Mercedes dealer Stern 

in Hilversum. Van maandag t/m vrijdag van 08:00-18:00 uur en op zaterdag van 09:00-17:00 uur.  

Een testrit plannen kan via www.mercedeskinderwagen.nl/testrit/ 

 

Prijs en verkrijgbaarheid 

De Mercedes-Benz kinderwagen is niet online te koop, maar exclusief te bestellen via 

www.mercedeskinderwagen.nl/bestellen.  

Deze unieke kinderwagen wordt speciaal op bestelling gemaakt en heeft daarom een levertijd 

van circa 8 weken. 

 

De Mercedes-Benz kinderwagen wordt in Nederland verkocht door Exclusieve Kinderwagens BV, 

sinds 2011 officiële distributeur van Hartan in Nederland en exclusieve distributeur van 

Mercedes-Benz kinderwagens. 

 

Voor meer informatie: www.mercedeskinderwagen.nl 
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