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Mercedes-Benz CLA-Klasse 180 AMG Night Panorama Navi / Camera
Aut7

  

Omschrijving
Prachtige verschijning in Calcietwit met AMG
nightpakket, panoramadak, AMG diamondgrill en 18"
zwarte velgen. Slechts 69dkm gereden en volledige
historie bekend. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur: 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 69.052
Datum deel 1: 03-2014
Kleur: Calcietwit basis
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 122 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 5U3 Diamond grille in zwart
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie
en zonnescherm
• 650U Calcietwit
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 781 AMG 18" 5-dubbelspaaks velgen
• 840 warmtewerend privacyglas
• Achteruitrij camera (218)
• AMG-styling
• AMG Line (950)
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Extra getint glas
• Getint warmtewerend glas
• Lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas
• Panoramadak (glas) elektrisch bediend (413)
• R01 zomerbanden
• Sport dynamic steering (213)

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met rode stiknaden
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 651a AMG bekleding in leder/alcantara met contrast
stiknaden
• 682 brandblusser
• Airco
• Airconditioning THERMATIC (580)
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun voor
• Cruise control
• Cruisecontrol (440)
• Elektrische ramen voor en achter
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• Lederen sportstoelen
• Lederen stuurwiel
• Lederen versnellingspook
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• Multifunctioneel stuurwiel (442)
• Multifunctioneel stuurwiel in leder (280)
• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
• Sportief interieur
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U59 zitcomfortpakket incl. meervoudige
verstelmogelijkheden vd voorstoelen

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel Europa
met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Collision prevention assist (258)
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 486 AMG sportonderstel icm Sport Dynamic Steering
• 950 sportpakket AMG
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bots herkenning systeem
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Sierdelen in aluminium (H79)
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