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Mercedes-Benz A-Klasse 45 AMG 4-Matic Edition 1 Performance
Stoelen Comand Aut7

  

Omschrijving
Bel voor een afspraak: Michael Bestenbreur
06-20384896. Met ons toegewijde team bieden wij u
al ruim 25 jaar de beste kwaliteit en service tegen de
scherpste prijzen. Door onze specifieke markt- en
productkennis bent u bij ons verzekerd van een sterk
wisselend aanbod aan exclusieve Mercedessen,
veelal nog in de fabrieksgarantie. Maar ook na de
aankoop staan wij voor u klaar met onze 24H-service,
officieel erkende werkplaats, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15873262

Specificaties
Km-stand: 69.542
Datum deel 1: 02-2015
Kleur: Cirruswit basis
Interieur: AMG zwart leder RED Cut met

rood stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 362 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 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
• 694 48,3 cm (19 inch) multispaaks lichtmetalen amg-velgen
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 880 comfortsluiting dak en ramen op opstandsbediening
• B26 AMG-aerodynamicapakket
• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Getint warmtewerend glas
• 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,
• Side-skirts
• U21 AMG Performance uitlaat inclusief dubbele
uitlaatsierstukken
• U47 AMG kofferspoiler
• U70 AMG remsysteem met composietremschijven 390x36mm
voor om 360x26mm achter
• Voor-en achterspoiler
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met
F1-schakeling
• 400 neerklapbare armleuning achter incl. doorlaadmogelijkheid
en bekerhouder
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 555 AMG Performance-stoelen
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco
• Armsteun voor
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
• Elektrische ramen voor en achter
• Kunstlederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U62 Licht- en zichtpakket: interieurverlichtingspakket,
sfeerverlichting, verlichte instaplijsten, verlichte opbergvakken,
verlichte make-up spiegels, licht- en regensensor en
automatische sluiting panoramadak bij regen

Infotainment
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf,
telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8 luidsprekers en
AUX in-aansluiting.
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Multimedia-voorbereiding
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti Slip Control
• Electronic Brake Distribution
• Electronic Stability Program
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie
met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en
interieurdetectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300 km/u
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met dubbele
koppeling en F1-stuurschakeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Brake Assist System
• Knie airbag(s)
• P19 Edition 1
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
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