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Mercedes-Benz CLA-Klasse 200 AMG Exclusive ecc / xenon / pts /
nav Aut7 1ste eigenaar

  

Omschrijving
Direct afkomstig van de 1ste eigenaar en origineel
Nederlands geleverd. Bijzonder compleet uitgevoerd
met oa AMG styling pakket icm AMG exclusief pakket
met nappa lederen bekleding met Red Cut, lederen
dashboard, aluminium sierlijsten en vele andere
luxe/sportieve accenten, bi-xenon verlichting,
parkeersensoren met automatisch inparkeren,
stoelverwarming, thermotronic volautomatische
airconditioning, chroompakket, cruise …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15110491

Specificaties
Km-stand: 90.888
Datum deel 1: 10-2013
Kleur: Mountaingrijs metallic
Interieur: AMG Exclusive zwart leder met

Red Cut
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 156 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 787u Mountaingrijs metallic
• 794 18" AMG vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• 880 comfortsluiting dak en ramen op
opstandsbediening
• 900 chroompakket exterieur
• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)
• P39 AMG-Exclusiefpakket met sportstoelen,
afgevlakt sportstuurwiel, sportpedalen en dashboard
in leder Artico
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 280 lederen stuurwiel
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa
leder
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco
• Cruise control
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG 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
• 518 universeel media interface
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Navigatiesysteem full map
• Spraaksturing navigatie

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
• 477 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
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• 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
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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