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Mercedes-Benz A-Klasse 200 Cdi Prestige AMG / Memory / Pano /
Leder / Camera Aut7

  

Omschrijving
Wat een snoepje, deze A200! Prachtige auto met een
krachtige diesel motor met 136PK wat resulteert in
een bijzonder prettige rij-ervaring, dit icm zijn lage
km stand en de fraaie opties zoals AMG pakket,
lederen bekleding, panorama dak, parkeercamera,
elektrisch verstelbare stoelen met memory functie,
lane assist en nog veel meer maakt het een auto die
u eigenlijk niet kan laten staan! Hebben wij uw
interesse gewekt? Neem dan …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19596481

Specificaties
Km-stand: 109.724
Datum deel 1: 07-2013
Kleur: Diamond white basis
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 136 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 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
• 840 warmtewerend privacyglas
• 880 comfortsluiting dak en ramen op
opstandsbediening
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met rode stiknaden
• 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
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Armsteun voor
• Elektrische ramen voor en achter
• Lederen sportstoelen
• P34 Exclusiefpakket
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• 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
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• Audioinstallatie met cd-speler
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 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
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 476 Spoorassistent
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 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
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief
dempingssysteem met instelbare rijprogramma's
• 486 AMG Performance onderstel obv Active Body
Control met instelbare rijprogramma's
• 950 sportpakket AMG
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bi-xenon koplampen
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Koplampreiniging
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