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Mercedes-Benz CLA-Klasse 200 Urban Xenon / Navi / Zwartehemel /
18'' Aut7

  

Omschrijving
Door ons geleverd en onderhouden! Prachtige
CLA200 Urban uitvoering. Mooie complete auto met
Xenon, Navigatie, zwarte hemelbekleding, 18''
velgen, parkeersensoren, extra getint glas,
spiegelpakket met elektrisch inklapbare
buitenspiegels, fraaie sportstoelen en natuurlijk
bluetooth voor telefonie. Dat is nog lang niet alles..
Wilt u de rijbeleving van zo'n krachtige 200 ervaren?
Bel voor een afspraak: Ferdy Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 108.777
Datum deel 1: 05-2013
Kleur: Polarzilver metallic
Interieur: Lederlook ARTICO/stof Corumba

zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 156 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 66R 18" 5-dubbelspaaks velgen in Himalayagrijs
• 213 snelheidsafhankelijke 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
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 900 chroompakket exterieur
• AMG-styling
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Extra getint glas
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 18"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Sportonderstel

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met
contrasterende stiknaden
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Aluminium interieur afwerking
• Elektrische ramen voor en achter
• H50 Sierdelen in golvenlook zilverkleurig
• Lederen interieurdelen
• Lederen sportstoelen
• Lederen stuurwiel
• Lederen versnellingspook
• Lendesteunen (verstelbaar)
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift
• 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
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Radio-cd/mp3 speler

Veiligheid
• 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
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen
velgen (66R)
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 486 Direct Control sportonderstel
• 803 modeljaar 2013
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bi-xenon koplampen
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Koplampreiniging
• P59 Urban
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