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Mercedes-Benz GLA-Klasse 220 Cdi 4-M Edition1 / Pano / Camera /
Memory / Xenon / AMG Aut7

  

Omschrijving
Deze prachtige GLA 220 4-Matic Edition 1 is zeer
uniek en bomvol met opties! De auto is o.a. voorzien
van panoramadak, 19'' AMG velgen, privacyglas icm
zwarte raamlijsten, zwarte spiegelkappen,
achteruitrijcamera, elektrisch verstelbare stoelen met
geheugen, bi-xenon verlichting, automatische
kofferklep, off-roadpakket, dodehoekassistent,
climate control, alarm klasse 3+4+5, lederen
dashboard en nog veel meer! Verkeert in …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16148769

Specificaties
Km-stand: 99.328
Datum deel 1: 05-2014
Kleur: Calciet wit basis
Interieur: Nootbruin half leder met wit

stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 165 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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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
• 430 Offroad-Pakket
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk reinigingsinstallatie
• 650U Calcietwit
• 664 48,3 cm (19 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 840 warmtewerend privacyglas
• 880 comfortsluiting dak en ramen op opstandsbediening
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• Warmtewerend glas

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 sportstuurwiel in leder
• 286 bagagenetten aan de achterzijde van de voorstoelen
• 400 neerklapbare armleuning achter incl.
doorlaadmogelijkheid en bekerhouder
• 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
• 682 brandblusser
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 939 opbergbox onder de bijrijdersstoel
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en 12V-
aansluiting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco
• Armsteun voor
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
• Boordcomputer
• Carbonafwerking interieur
• Elektrische ramen voor en achter
• P34 Exclusiefpakket
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz 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

Infotainment
• 16P ME voertuig
• 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
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Radio-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
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 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)
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met
meldkamerabonnement
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti Slip Control
• Electronic Stability Program
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en
niveauregeling op de achteras
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Brake Assist System
• Knie airbag(s)
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• P19 Edition 1
• Roetfilter
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