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Mercedes-Benz GLA-Klasse 45 AMG 4-Matic Performance Aut7
Nieuwprijs: €96590

  

Omschrijving
Wat een unieke auto is deze GLA 45 Performance met
381pk én voorzien van alle denkbare opties. AMG
performance stoelen, AMG performance schakelbare
uitlaat, AMG 20" bi-color velgen, AMG performance
stuur, AMG Carbon sierdelen, AMG nightpakket, AMG
exclusief pakket, COMAND, Harman-Kardon,
Panoramadak, memory links/rechts,
achteruitrijcamera, Keyless-Go icm automatische
kofferklep, Distronic Plus, actieve spoor- en …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15211879

Specificaties
Km-stand: 40.212
Datum deel 1: 07-2016
Kleur: Mountaingrijs metallic
Interieur: Zwart geperforeerd leder RED

CUT
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 381 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 720 Dakrail zwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 778 20" Tienspaaks AMG velgen matzwart en glansgedraaide
velgrand
• 787u Mountaingrijs metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten
met afstandsbediening
• P39 AMG-Exclusiefpakket met sportstoelen, afgevlakt
sportstuurwiel, sportpedalen en dashboard in leder Artico
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P60 AMG Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten, AMG achter-en voorskirt, accenten
in AMG dorpelverbreders en privacyglas,
• R01 zomerbanden
• U21 AMG Performance uitlaat inclusief dubbele
uitlaatsierstukken
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 13P Klimacomfort pakket
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met
F1-schakeling
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 555 AMG Performance-stoelen
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa leder
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en 12V-
aansluiting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• U62 Licht- en zichtpakket: interieurverlichtingspakket,
sfeerverlichting, verlichte instaplijsten, verlichte
opbergvakken, verlichte make-up spiegels, licht- en
regensensor en automatische sluiting panoramadak bij regen
• Y05 Designo rode veiligheidsgordels

Infotainment
• 11U Remote Online
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en
Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android auto
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-
Benz Connect Me - Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 8" fullmap harddisknavigatie
geheel Europa in 3D
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 234 dodehoekassistent
• 239 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling en Collision Prevention Assist
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 476 Spoorassistent
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en ASR
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie
met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en
interieurdetectie

Overige
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 486 AMG sportonderstel
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
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