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Mercedes-Benz A-Klasse 180 Urban Leder / LED / Navi / Verw-stln
Aut7

  

Omschrijving
Zeer compleet uitgevoerde A180 Urban met 7traps
automaat. Voorzien van oa lederen bekleding,
zitcomfortpakket icm stoelverwarming, LED high
performance koplampen, Garmin Map Pilot 3D
kleurennavigatie geheel Europa, bluetooth telefonie
en audiostreaming, licht- en zichtpakket, verlichte
instaplijsten, parkeersensoren en nog veel meer. Prijs
is inclusief BTW/BPM, nieuwprijs: €44344. Bel voor
een afspraak: Michael Bestenbreur …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15831009

Specificaties
Km-stand: 19.278
Datum deel 1: 06-2016
Kleur: Polarzilver metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 122 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 260 wegval type-aanduiding
• 632 LED High Performance koplampen
• Actieve parkeerassistent (235)
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar (500)
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• LED achterlichten
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 17"
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• Tempomaat (cruise control) (440)
• Warmtewerend glas

Interieur
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco
• Airconditioning THERMATIC (580)
• Armsteun voor
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Lederen stuurwiel
• Multifunctioneel stuurwiel (442)
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (873)
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm kleurendisplay,
USB-interface en bluetooth streaming
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 345 licht- en regensensor
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Accident Avoidance System
• Adaptieve remlichten (K11)
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti Slip Control
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Collision prevention assist (258)
• Electronic Brake Distribution
• Electronic Stability Program
• Hill hold functie
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 7G-DCT automatische versnellingsbak (429)
• 43,2 cm (17 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen (25R)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• AGILITY SELECT schakelaar (B59)
• Brake Assist System
• Centrale vergrendeling (117)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels
op de achterzitplaatsen (U01)
• Comfortonderstel (485)
• Communicatie- en navigatiesysteem (350)
• Communicatiemodule voor het gebruik van de mercedes
connect me-services (06U)
• Connected services
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Headunit europa (3U1)
• Hoofd airbag(s) voor
• Instaplijsten met "mercedes-benz" opschrift (U25)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Licht- en zicht pakket (U62)
• Line Urban (P59)
• Live trafic information (B54)
• Mercedes connect me - remote online (05U)
• Modeljaar (806)
• Navigatiesysteem, extra unit (357)
• Passagiersairbag
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Schakelpaddles a/h stuurwiel (428)
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Stuurwiel en versnellingshandle in leder (280)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Windowbags (290)
• Winterbanden M+S vier stuks (645)
• Zitcomfortpakket (U59)
• Zonnekleppen met spiegelverlichting (543)
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