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Mercedes-Benz A-Klasse 180 Urban Navi / Pts / st-verw Aut7

  

Omschrijving
Particulier bereden auto met volledige
onderhoudshistorie. Betreft een A180 benzine met 7-
traps automaat in Urban uitvoering. De auto beschikt
oa over meervoudig verstelbare sportstoelen met
verwarming in zwart half leder met wit stiksel, nappa
lederen stuurwiel met F1-schakeling, zwarte
hemelbekleding, licht- en regensensor, actieve
parkeersensoren voor/achter incl. automatisch
inparkeren, bluetooth telefonie, Becker Map …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15050977

Specificaties
Km-stand: 39.099
Datum deel 1: 01-2015
Kleur: Mountaingrijs metallic
Interieur: Zwart half leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 122 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 25R 17" 10-spaaks velgen
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 260 wegval type-aanduiding
• 787u Mountaingrijs metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Bi-xenon koplampen
• Buitenspiegel links elektrisch verstelbaar en
verwarmbaar
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en
verwarmbaar
• Glas met warmtewerende functie
• Lichtmetalen velgen 17 inch

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 280 lederen stuurwiel
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank neerklapbaar in delen
• Armsteunen voor
• Bekleding kunstleder
• Bestuurdersstoel met verstelbare zithoogte
• Binnen- en buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Cruise control
• Dashboard met aluminium inleg
• Passagiersstoel met verstelbare zithoogte
• Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar
• Regensensor
• Sportstoelen
• Stuur bekleed met leder
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuurkolom in hoogte verstelbaar
• Stuur multifunctioneel
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift
• 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
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Multimedia voorbereiding
• Navigatie met kleurenscherm
• Radio met cd-speler

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• ABS (anti blokkeer systeem)
• ACE (active cornering enhancement)
• Airbag(s) knie
• Airbags
• Alertheids systeem
• Bandenspanningcontrolesysteem
• BAS (brake assist)
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• EBD (electronic brakeforce distribution)
• ESP (elektronische stabiliteits programma)
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Parkeersensoren voor en achter
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en
niveauregeling op de achteras
• ASR (anti slip regeling)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Hill hold control
• P59 Sportpakket / Urban-Style-Pakket
• Side-airbags voor
• Spiegel-pakket
• Start stop systeem
• Stuurschakeling
• Urban-pakket
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