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Mercedes-Benz A-Klasse 45 AMG 4-M Performance Stoelen+uitlaat /
Aerodynamicapakket / Harman-Kardon / Keyless / …

  

Omschrijving
Het neusje van de zalm, dat is deze Mercedes-Benz
A45 AMG zeer zeker te noemen, een unieke
verschijning in Mountaingrijs 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/~17364805

Specificaties
Km-stand: 27.957
Datum deel 1: 05-2017
Kleur: Berggrijs 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
• 787u Mountaingrijs metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B26 AMG-aerodynamicapakket
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• LED achterlichten
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 18"
• 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
• Sperdifferentieel
• Sportonderstel
• U21 AMG Performance uitlaat inclusief dubbele
uitlaatsierstukken
• U47 AMG kofferspoiler
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift
• 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 achterin
• 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
• 651a AMG bekleding in leder/alcantara met rode stiknaden
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco
• Armsteun voor
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
• Elektrische ramen voor en achter
• Lederen/stof 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
• Y05 Designo rode veiligheidsgordels

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem,
voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-Benz Connect
Me - Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 379 Geïntegreerde telefoonmodule met bluetooth
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online
mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge
resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-kaartweergave
en dynamische routegeleiding, smartphone-integratie via Android
Auto of Apple Car
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio installatie
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• 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
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 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
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 429 AMG Speedshift DCT 7-traps sporttransmissie met 3
rijprogramma's, Race Start-functie en tussengas bij terugschakelen
• 486 AMG sportonderstel icm Sport Dynamic Steering
• 893 Keyless startsysteem
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
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