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Mercedes-Benz A-Klasse 180 AMG Dynamic Handling / Camera /
Xenon / Navi / Privacy Aut7

  

Omschrijving
Door ons geleverd en onderhouden. Prachtige auto
met weinig kilometers en een complete
samenstelling waaronder parkeersensoren
voor/achter icm achteruitrijcamera, privacyglas, bi-
xenon verlichting met reinigingsinstallatie,
stoelverwarming, cruise control, automaat met
stuurschakeling, dynamic handling package met
sportonderstel en parameter stuurbekrachtiging,
AMG in- en exterieurpakket, 18" multispaaks AMG
velgen en nog …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~25751397

Specificaties
Km-stand: 94.205
Datum deel 1: 11-2013
Kleur: Mountaingrijs metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met

contrast stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 122 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 260 wegval type-aanduiding
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 787u Mountaingrijs metallic
• 791 18" AMG multispaaks velgen in
Himalaygrijs/glansgedraaid
• 840 warmtewerend privacyglas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met
contrasterende stiknaden
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 651a AMG bekleding in leder/alcantara met
contrast stiknaden
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U59 zitcomfortpakket incl. meervoudige
verstelmogelijkheden vd voorstoelen
• Y05 Designo rode veiligheidsgordels

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket

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
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 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
• 483 Dynamic Handling Package: sportonderstel &
sport dynamic steering
• 486 AMG sportonderstel
• 804 modeljaar 2014
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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