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Mercedes-Benz A-Klasse 180d Progressive Widescreen / MBUX / LED
/ Verw-Stln / Camera Aut7

  

Omschrijving
Per direct beschikbaar; deze nieuw model A180d in
de sportieve en luxueuze Progressive uitvoering.
Uitgerust met de nieuwste technologieën zoals een
widescreen cockpit, touchpad en spraakherkenning.
Daarbij is de auto ook voorzien van LED koplampen,
grootlichtassistent, climate control, licht- en
zichtpakket, cruise control, zitcomfortpakket,
carbonlook sierlijsten, zwarte hemelbekleding, 17"
velgen, stoelverwarming, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~20768110

Specificaties
Km-stand: 24.902
Datum deel 1: 11-2018
Kleur: Kosmoszwart metallic
Interieur: Zwart half leder met contrast

stitching
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 116 PK
BTW verrekenbaar: Ja

https://mb-vos.nl/~PDF~20768110
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 20768110
https://mb-vos.nl/~PDF~20768110


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 20768110  

Exterieur
• 72R 17" tienspaaks lichtmetalen velgen in
Vanadiumzilver
• 191U Kosmoszwart metallic
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 485 Agility control comfort-onderstel met selectief
dempingssysteem
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 632 LED High Performance koplampen
• 645 M+S banden af fabriek
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Chroom delen exterieur
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 17"
• PYF Progressive exterieur: diamond grille met zwart
pin, chroompakket exterieur, sportieve skirts in kleur,
dubbele uitlaat in chroom, 17" lichtmetalen velgen,
sleutel met chroomrand en LED High Performance
koplampen
• Tempomaat (cruise control) (440)

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 270 GPS Antenne
• 286 bagagenetten aan de achterzijde van de
voorstoelen
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 310 dubbele cupholder
• 321 half lederen bekleding met contrasterend stiksel
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• B18 Brillenhouder
• Carbonafwerking interieur
• Comfortstoel(en)
• Cruise control
• Electronic climate controle
• H59 Carbonlook sierdelen interieur
• L3E multifunctioneel sportsturu in leder
• Lederen stuurwiel
• PYF Progressive interieur: comfortstoelen, zwart half
lederen bekleding met contrast stitching,
multifunctioneel sportstuur, zwart hemelbekleding,
bagagenet achter stoelen, carbonlook sierdelen,
dubbele bekerhouder, licht- en zichtpakket,
neerklapbare ach
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• 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
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden met uitgebreide
functies met persoonlijke profielen
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 365 10'' Widescreen mediadisplay navigatie
• 367 Live Traffic Information
• 458 Widescreen Cockpit volledig digitaal 10,25 inch
hoger resolutie beeldscherm met uitgebreide
configuratiemogelijkheden
• 466 Touchpad tbv multimediasysteem
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf
nieuw
• 859 Mediadisplay: 10,25 inch beeldscherm in hoge
resolutie
• Multimedia-voorbereiding

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 243 Actieve spoorassistent dmv infrarood en
camera's
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd voor
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Keyless start
• Progressive Pack
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