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Mercedes-Benz A-Klasse 180 AMG Xenon / Nav / 18"LM / Afn-trekh
Aut7

Omschrijving
Een volledig AMG uitgevoerde A180 benzine met 7-
traps automaat in het Nachtzwart en 18" gepolijste
AMG velgen, werkelijk een plaatje om te zien! Deze
volledig dealeronderhouden auto is particulier
bereden en is voorzien van oa full colour
navigatiesysteem inclusief bluetooth, Bi-Xenon
verlichting met LED dagrijverlichting, afneembare
trekhaak, half lederen sportstoelen met zilver stiksel
en stoelverwarming, zwarte …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14704928

Specificaties
Km-stand: 32.131
Datum deel 1: 04-2015
Kleur: Nachtzwart basis
Interieur: Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 122 PK
BTW verrekenbaar: Nee

https://mb-vos.nl/~PDF~14704928
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 14704928
https://mb-vos.nl/~PDF~14704928


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 14704928  

Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 550 afneembare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 696U Nachzwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 794 18" AMG vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B51 tirefit incl. luchtkompressor

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 280 sportstuurwiel in leder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U59 zitcomfortpakket incl. meervoudige
verstelmogelijkheden vd voorstoelen

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Abs en bas
• Accident avoidance system
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Electronic Stability Program
• Esp en asr
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 37P Street Style
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief
dempingssysteem met instelbare rijprogramma's
• 677 Agility control Avantgarde
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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