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Mercedes-Benz CLA-Klasse 200 Cdi 4-M Urban Pano / Standkachel /
Night / Camera / Xenon Aut7

  

Omschrijving
Door ons geleverd en onderhouden! Prachtige
CLA200 Urban uitvoering. Mooie complete auto met
Xenon, Navigatie, zwarte hemelbekleding,
Panoramisch schuifkanteldak, Standkachel,
Parkeercamera, Night pakket, 18'' velgen,
parkeersensoren, extra getint glas, spiegelpakket
met elektrisch inklapbare buitenspiegels, fraaie
sportstoelen en natuurlijk bleutooth voor telefonie.
Dat is nog lang niet alles.. Wilt u de rijbeleving van
zo'n …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~20499140

Specificaties
Km-stand: 78.709
Datum deel 1: 02-2015
Kleur: Berggrijs metallic
Interieur: Zwart half leder met

contraststiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 136 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk reinigingsinstallatie
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 900 chroompakket exterieur
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten,
daksierlijsten en privacyglas
• Parkeersensor voor en achter

Interieur
• 13P Klimacomfort pakket
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 sportstuurwiel in leder
• 400 neerklapbare armleuning achter incl.
doorlaadmogelijkheid en bekerhouder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun voor
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Elektrische ramen voor en achter
• H50 Sierdelen in golvenlook zilverkleurig
• Lederen sportstoelen
• Lederen stuurwiel
• Lederen versnellingspook
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• 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
• 510 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket en cd
wisselaar
• 518 universeel media interface
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Navigatiesysteem full map
• Radio-cd/mp3 speler

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 293 side-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
• 476 Spoorassistent
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• 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
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie
met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en
interieurdetectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare
voorkeurstijden
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 AMG Speedshift DCT 7-traps sporttransmissie met 3
rijprogramma's, Race Start-functie en tussengas bij
terugschakelen
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 AGILITY CONTROL-onderstel met verschillende
rijprogramma's en instelbaar dempingssysteem
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bi-xenon koplampen
• Connected services
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Koplampreiniging
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• P59 Urban
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
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