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Mercedes-Benz A-Klasse 45 AMG 4-M Performance stoelen /
Aerodynamica / Keyless / Distronic / Com / Harman Aut7

  

Omschrijving
Het neusje van de zalm, dat is deze Mercedes-Benz
A45 AMG zeer zeker te noemen, een unieke
verschijning in het Kosmoszwart metallic lak icm AMG
Aerodynamicapakket, 19'' zwarte AMG velgen, AMG
Nighpakket, prachtige AMG performance stoelen met
rood stiksel en de Performance uitlaten. Daarbij
levert deze 381 PK tellende A 45 een ongekend
geluid! Om de puntjes op de i te zetten heeft de auto
een panorama schuif/kanteldak, keyless …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16483028

Specificaties
Km-stand: 32.273
Datum deel 1: 01-2017
Kleur: Kosmoszwart metallic metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met rood

stiksel
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
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 632 LED High Performance koplampen
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• B26 AMG-aerodynamicapakket
• 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,
• U21 AMG Performance uitlaat inclusief dubbele
uitlaatsierstukken
• U47 AMG kofferspoiler

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 281 AMG Performance stuurwiel in
nappaleder/alcantara met F1-schakeling
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 555 AMG Performance-stoelen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten in geborsteld rvs
• 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
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-
usb- en Iphone lightingkabel
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik
van Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf
nieuw
• 531 COMAND Online: 8" fullmap harddisknavigatie
geheel Europa in 3D
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound
systeem 450 watt met twaalf luidsprekers en Dolby
Digital 5.1
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag

Overige
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 807 modeljaar 2017
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT met 5 verschillende
rijprogramma’s
• P71 AMG DYNAMIC PLUS-pakket
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