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Mercedes-Benz A-Klasse 250 SPORT AMG 1ste eigenaar / Nav / Mem
/ Xenon / 18" Aut7

  

Omschrijving
Deze A250 AMG Sport is direct afkomstig van eerste
eigenaar met volledige onderhoudshistorie. De
origineel Nederlands geleverde auto is particulier
bereden en in onberispelijke staat. De auto is
voorzien van oa een full colour navigatie inclusief
bluetooth en spraaksturing, 18" gepolijsten AMG
velgen, volledig elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel inclusief memory, Bi-Xenon
verlichting met LED dagrijverlichting, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14751141

Specificaties
Km-stand: 68.476
Datum deel 1: 03-2013
Kleur: Calcietwit basis
Interieur: Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 650U Calcietwit
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 774 5-spaaks AMG velgen in 18" in lakzwart
• 840 warmtewerend privacyglas
• AMG-styling
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 sportstuurwiel in leder
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 651a AMG bekleding in leder/alcantara met rode
stiknaden
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteuen

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Navigatiesysteem full map
• Spraaksturing navigatie

Veiligheid
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• ABS en BAS
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 486 Direct Control sportonderstel
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• P84 Sport Edition
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