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Mercedes-Benz A-Klasse 45 AMG 4MATIC Performance /
Aerodynamica / Exclusive / Night Aut7

  

Omschrijving
Een waanzinnig mooie A45AMG 4-Matic in
Kosmoszwart metallic met Aerodynamica-en
Nightpakket, 19" zwarte AMG kruisspaakvelgen en
rode remklauwen. Maar niet alleen de buitenkant
maakt deze auto bijzonder ook het interieur is uniek
met zijn zwart lederen Performance stoelen met rood
stiksel, lederen dashboard en deurpanelen, AMG
Performance stuur met alcantara en Designo rode
veiligheidsgordels. Verder is deze auto voorzien van
…
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~13851103

Specificaties
Km-stand: 17.253
Datum deel 1: 02-2016
Kleur: Kosmoszwart metallic
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 381 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 99R 19" vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
• 191U Kosmoszwart metallic
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 632 LED High Performance koplampen
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 AMG verbrede voorschermen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• AMG-styling
• B26 AMG-aerodynamicapakket
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P39 AMG-Exclusiefpakket met sportstoelen, afgevlakt
sportstuurwiel, sportpedalen en dashboard in leder Artico
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P60 AMG Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten, AMG achter-en voorskirt,
accenten in AMG dorpelverbreders en privacyglas,
• U21 AMG Performance uitlaat inclusief dubbele
uitlaatsierstukken
• U47 AMG kofferspoiler
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara
met F1-schakeling
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 555 AMG Performance-stoelen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa leder
RED CUT met rode siernaden
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Cruise control
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U62 Licht- en zichtpakket: interieurverlichtingspakket,
sfeerverlichting, verlichte instaplijsten, verlichte
opbergvakken, verlichte make-up spiegels, licht- en
regensensor en automatische sluiting panoramadak bij
regen
• Y05 Designo rode veiligheidsgordels

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb-
en Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 8" fullmap harddisknavigatie
geheel Europa in 3D
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
450 watt met twaalf luidsprekers en Dolby Digital 5.1
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• B54 Live Traffic Information
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Navigatiesysteem full map

Veiligheid
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• ABS en BAS
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag

Overige
• 4-Matic AMG specifieke 4-wielaandrijving met optimale
koppelverdeling
• 12P Business pakket met High-performance LED-
koplampen, brandstoftank 66L, Garmin MAP Pilot
inclusief Live Traffic, Park-Pilot, stoelverwarming en
Remote Online
• 429 AMG Speedshift DCT 7-traps sporttransmissie met
3 rijprogramma's, Race Start-functie en tussengas bij
terugschakelen
• 486 AMG sportonderstel
• 893 Keyless startsysteem
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor
motor, transmissie, ESP® en besturing
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