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Mercedes-Benz A-Klasse 250 AMG Sport Panorama Aut7

Omschrijving
Zeer compleet uitgeruste A250 AMG Sport met
211pk, oa voorzien van AMG Exclusiefpakket,
volglazen panoramadak, Thermotronic
volautomatische airconditioning, Intelligent Light
System icm hoge grootlichtassistent, Harman-Kardon
Pro Logic 7, 3D kleurennavigatie, spiegelpakket,
alarm klasse 3, parkeersensoren, opbergpakket en
nog vele meer. Origineel Nederlands geleverd auto
met volledige onderhoudshistorie. Bel voor een
afspraak: …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19059899

Specificaties
Km-stand: 133.564
Datum deel 1: 01-2013
Kleur: Mountaingrijs metallic
Interieur: 811 zwart leder met Red Cut
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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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
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele
lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 774 5-spaaks AMG velgen in 18" in lakzwart
• 787u Mountaingrijs metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 880 comfortsluiting dak en ramen op opstandsbediening
• Actieve parkeerassistent (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 18"
• Metaalkleur
• P39 AMG-Exclusiefpakket met sportstoelen, afgevlakt sportstuurwiel,
sportpedalen en dashboard in leder Artico
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• Ruitensproeiers verwarmbaar
• Sportonderstel
• Tempomaat (cruise control) (440)
• Warmtewerend glas

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd
nappa leder met rode stiknaden
• 286 bagagenetten aan de achterzijde van de voorstoelen
• 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 airconditioning met zone regeling
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa leder RED CUT met rode
siernaden
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 939 opbergbox onder de bijrijdersstoel
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Adaptieve grootlichtassistent (608)
• Airco
• Airco (automatisch)
• Armsteun voor
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Lederen bekleding
• Lederen sportstoelen
• Lederen stuurwiel
• Lederen versnellingspook
• Multifunctioneel stuurwiel (442)
• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• 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

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
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarm klasse 3
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen amg-velgen (774)
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met dubbele
koppeling en F1-stuurschakeling
• 486 AMG sportonderstel
• 803 modeljaar 2013
• 950 sportpakket AMG
• AMG-exclusiefpakket
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bi-xenon koplampen
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Exclusief-pakket
• Grootlichtassistent
• Koplampreiniging
• P84 Sport Edition
• Parkeer pakket
• Spiegel-pakket
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