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Mercedes-Benz GLA-Klasse 2.2 200 Cdi AMG Exclusive Nappa / Nav
/ PTS / Bi-Xenon Aut7

  

Omschrijving
Deze particulier bereden GLA200 Cdi is in zeer goede
staat en compleet met gehele onderhoudshistorie. De
combinatie van het AMG Exclusiefpakket het
privacyglas en 18" Lichtmetalen AMG velgen maken
dit een bijzonder mooie verschijning. Tevens is de
auto voorzien van oa Bi-Xenon koplampen, full colour
navigatiesysteem inclusief bluetooth, AMG exclusief
pakket met oa zwart nappalederen bekleding en rood
stiksel, stoelverwarming …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15211474

Specificaties
Km-stand: 69.875
Datum deel 1: 01-2015
Kleur: Mountaingrijs metallic
Interieur: Nappa leder zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 136 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
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk reinigingsinstallatie
• 633 18" AMG vijfspaaksvelgen
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 787u Mountaingrijs metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 880 comfortsluiting dak en ramen op opstandsbediening
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met afstandsbediening
• Actieve parkeerassistent (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar (500)
• P39 AMG-Exclusiefpakket met sportstoelen, afgevlakt sportstuurwiel, sportpedalen en dashboard in
leder Artico
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter
• Sportonderstel (486)

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 280 sportstuurwiel in leder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa leder
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en 12V-aansluiting
• Cruise control
• Cruisecontrol (440)
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling met afstandsbediening
• Multifunctioneel stuurwiel (442)
• Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier (873)
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG 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
• Voorstoelen verwarmd

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
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Fullmap multimediasysteem
• Spraaksturing navigatie
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en dodehoekassistent
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief ADAPTIVE BRAKE met
noodingreep
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 476 Spoorassistent
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Adaptieve remlichten (K11)
• Airbag(s) knie
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Collision prevention assist (258)
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 7G-DCT automatische versnellingsbak (429)
• 12v-aansluiting in de bagageruimte (U35)
• 45,7 cm (18 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen (633)
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met dubbele koppeling en
F1-stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief dempingssysteem met
instelbare rijprogramma's
• 486 AMG sportonderstel
• 950 sportpakket AMG
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• Amg-vloermatten (U26)
• Audio 20 CD (523)
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• Becker® MAP PILOT (509)
• Bi-xenonkoplampen met led-dagrijlicht en led-richtingaanwijzers (614)
• Binnen- en linkerbuitenspiegel automatisch dimmend (249)
• Brandblusser gemonteerd (682)
• Cilinderinhoud 2.2 liter (M22)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de
achterzitplaatsen (U01)
• Comfortsluiting zijruiten (880)
• Dakrailing: aluminium (725)
• Dashboard lederlook ARTICO (U09)
• Dodehoekassistent (234)
• Dynamic Handling Package (483)
• EASY-PACK-achterklep (890)
• EASY-PACK Fixkit: bevestigingsset kofferruimte (942)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Instaplijsten met "mercedes-benz" opschrift (U25)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Koplampreinigingsinstallatie (600)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• Licht- en zicht pakket (U62)
• Media Interface (518)
• Modeljaar (805)
• Parameter stuurbekrachtiging (213)
• PRE-SAFE® veiligheidssysteem (299)
• Roadster Comfort Pakket (P39)
• Roetfilter
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Schakelpaddles aan het stuurwiel (428)
• Sidebags achter (293)
• Sierdelen aluminium geslepen licht (H79)
• Spiegelpakket (P49)
• Spoorassistent (476)
• Spoorpakket (22P)
• Sportpakket Evolution AMG (950)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Stuurwiel en versnellingshandle in leder (280)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Warmtewerend donker getint glas (840)
• Wijzigingsjaar (055)
• Windowbags (290)
• Zitcomfortpakket (U59)
• Zonneklep met make-up spiegel, verlicht (543)
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