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Mercedes-Benz GLA-Klasse 180 Urban Night pakket / Nav / Xenon /
Mem / Camera Aut7

  

Omschrijving
Een bijzonder mooie verschijning, een GLA180 Urban
met 7-traps automaat in Mountaingrijs metallic en
Night pakket. De auto is voorzien van oa Bi-Xenon
verlichting, elektrisch verstelbare stoelen met half
leer, memory en verwarming, Garmin navigatie
inclusief bluetooth, achteruitrijcamera, licht & zicht
pakket, spiegelpakket, smartphone integratiepakket,
dodehoekassistent, Business pakket, Apple carplay
en nog veel meer. Prijs …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14466945

Specificaties
Km-stand: 9.090
Datum deel 1: 04-2016
Kleur: Mountaingrijs metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 122 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 720 Dakrail zwart
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra
bagagenetten en bekerhouders
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 sportstuurwiel in leder
• 286 bagagenetten aan de achterzijde van de
voorstoelen
• 309 cupholder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 939 opbergbox onder de bijrijdersstoel
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem
en 12V-aansluiting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco
• H50 Sierdelen in golvenlook zilverkleurig
• U12 velours vloermatten
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• U59 zitcomfortpakket incl. meervoudige
verstelmogelijkheden vd voorstoelen
• U62 Licht- en zichtpakket:
interieurverlichtingspakket, sfeerverlichting, verlichte
instaplijsten, verlichte opbergvakken, verlichte make-
up spiegels, licht- en regensensor en automatische
sluiting panoramadak bij regen

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
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 7"
kleurendisplay, touchpad en 2 USB-aansluitingen
• 818 CD speler
• B54 Live Traffic Information

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• ABS en ASR
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 12P Business pakket met High-performance LED-
koplampen, brandstoftank 66L, Garmin MAP Pilot
inclusief Live Traffic, Park-Pilot, stoelverwarming en
Remote Online
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 482 Offroad-comfortonderstel
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s
voor motor, transmissie, ESP® en besturing
• P59 Urban
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