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Mercedes-Benz A-Klasse 250 AMG Edition 1 Panorama Burmester
Night Aut7

  

Omschrijving
Direct afkomstig van Daimler AG, deze waanzinnig
samengesteld A 250 AMG Edition 1 met oa panorama
schuif/kanteldak, MBUX multimediasysteem met
spraaksturing en touchscreen, Premium
Navigatiepakket, Burmester Surround Soundsysteem,
Ambienteverlichting in 64 kleuren, LED High
Performance verlichting, adaptieve
grootlichtassistent, parkeersensoren icm
achteruitrijcamera, actieve spoorassistent, climate
control, zitcomfortpakket, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~22464658

Specificaties
Km-stand: 19.887
Datum deel 1: 01-2019
Kleur: Kosmoszwart metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met

contrast stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 224 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 191U Kosmoszwart metallic
• 213 AMG sport parameter 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
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 632 LED High Performance koplampen
• 677 comfortonderstel 15 mm verlaagd met special
afgestemde veren en dempers tbv beter weggedrag
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper
en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Achteruitrij camera (218)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• B63 sportiever motorgeluid (schakelbaar)
• Elektrisch glazen panorama-dak
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 19"
• Metaalkleur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten,
daksierlijsten en privacyglas
• R01 zomerbanden
• RVI 19" AMG multispaaks lichtmetalen velgen in zwart met
Edition contrast velgrand
• Tempomaat (cruise control) (440)

Interieur
• 7U3 sportstoelen voor
• 51U zwarte interieurhemel
• 270 GPS Antenne
• 286 bagagenetten aan de achterzijde van de voorstoelen
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 310 dubbele cupholder
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 611A zwart leder/alcantara bekleding met contrast stiksel
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• Airco (automatisch)
• B18 Brillenhouder
• Cruise control
• H44 sierdelen dwarsgeslepen aluminium licht
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-
schakeling
• 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
• U66 Edition 1 vloermaten met Edition contrasterende
siernaden

Infotainment
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 79B DAB voorbereiding (activeerbaar dmv MB Connect)
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden dmv spraaksturing Hey
Mercedes, touchscreen bediening en WiFi hotspot
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 365 10'' Widescreen mediadisplay navigatie
• 367 Live Traffic Information
• 446 Touchpad tbv multimediasysteem
• 458 Widescreen Cockpit volledig digitaal 10,25 inch
hoger resolutie beeldscherm met uitgebreide
configuratiemogelijkheden
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 549 MBUX Multimediasysteem
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 859 Mediadisplay: 10,25 inch beeldscherm in hoge
resolutie
• Hello Mercedes spraaksturing multimedia en uitgebreide
voertuigfuncties
• Hey Mercedes spraaksturing van multimedia en
uitgebreide voertuigfuncties
• Navigatiesysteem full map + hard disk

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 243 Actieve spoorassistent dmv infrarood en camera's
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 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
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 809 modeljaar 2019
• 893 Keyless startsysteem
• 950 sportpakket AMG
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Keyless start
• P19 Edition 1
• Volledig digitaal instrumentenpaneel
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