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Mercedes-Benz CLA-Klasse 200 Urban Panorama Night / Camera /
Xenon / Verwarmde stoelen Aut7

  

Omschrijving
Zeer rijkelijk uitgeruste CLA200 met oa panoramdak,
bi-xenon verlichting, parkeersensoren,
achteruitrijcamera, cruise control, Nightpakket,
zwarte lichtmetalen velgen, zitcomfortpakket, 3D
kleurennavigatie met spraaksturing, bluetooth
telefonie en audiostreaming, stoelverwarming,
automatische 7-versnellingsbak met stuurschakeling,
volautomatische airconditioning, Collision Prevention
Assist en nog veel meer. In zeer nette …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~22836775

Specificaties
Km-stand: 127.388
Datum deel 1: 07-2014
Kleur: Cirruswit basis
Interieur: Half lederen bekleding met wit

stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 156 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke 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
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 805 modeljaar 2015
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Elektrisch glazen panorama-dak
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas
• Panoramadak (glas) elektrisch bediend (413)
• R01 zomerbanden

Interieur
• 13P Klimacomfort pakket
• 280 sportstuurwiel in leder
• 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
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Cruise control
• Cruisecontrol (440)
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift
• 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

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 677 Agility control Avantgarde
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• P59 Urban
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