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Mercedes-Benz CLA-Klasse Shooting Brake 220 Cdi AMG Navigatie /
Pts / Verw-stoeln Aut7

  

Omschrijving
Deze prachtige CLA220d shooting brake is een lust
voor het oog, door zijn fraaie lijnen en sportieve
uiterlijk is deze auto helemaal af. De auto is namelijk
o.a. voorzien van een AMG interieur en exterieur,
rode remklauwen, rode accenten in voor- en
achterbumper, bi-xenon verlichting, bleutooth voor
telefoon en media, groot navigatie, stoelverwarming,
collision prevent system en spiegelpakket. Bel voor
een afspraak: Michael …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16719115

Specificaties
Km-stand: 106.245
Datum deel 1: 05-2015
Kleur: Berggrijs metallic metallic
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 177 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 794 18" AMG vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• 900 chroompakket exterieur
• AMG-styling
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Dimlichten automatisch
• Lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met rode stiknaden
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en
12V-aansluiting
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun voor
• Elektrische ramen voor en achter
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• Lederen sportstoelen
• Lederen stuurwiel
• Lederen versnellingspook
• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
• Sportief interieur
• Sportstoelen
• Sportstuur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG 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
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 7"
kleurendisplay, touchpad en 2 USB-aansluitingen
• 818 CD speler
• 857 XL media display 20,3 cm (8 inch)
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Radio-cd/mp3 speler

Veiligheid
• 117 centrale vergrendeling
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 486 AMG sportonderstel
• 950 sportpakket AMG
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• AMG-exclusiefpakket
• AMG Line
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• Parkeer pakket
• Roetfilter
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
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