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Mercedes-Benz CLA-Klasse Shooting Brake 45 AMG 4-M Performance
Stoelen / Uitlaat / 19" velgen / Exclusive / …

  

Omschrijving
Volledig dealer onderhouden en verkeert in absolute
nieuwstaat. Zeer complete en exclusieve uitovering
met oa Performance stoelen, Performance
schakelbare uitlaat, Performance 19" multispaaks
velgen, Performance rode remklauwen, Performance
kofferspoiler, Performance flics op voorbumper, AMG
dynamic select, AMG Nightpakket, AMG
exclusiefpakket met nappaleder, achteruitrijcamera,
LED verlichting X, media display, Apple …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~26665980

Specificaties
Km-stand: 108.359
Datum deel 1: 07-2016
Kleur: Kosmoszwart metallic
Interieur: AMG geperforeerd leder met

rood stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 381 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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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
• 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
• 632 LED High Performance koplampen
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper
en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 787 19" AMG multispaaks velgen in matzwart met
glanzende velgrand
• 840 warmtewerend privacyglas
• 880 comfortsluiting dak en ramen op opstandsbediening
• AMG zwarte flics in voorbumper
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Lichtmetalen velgen 19"
• P39 AMG-Exclusiefpakket met sportstoelen, afgevlakt
sportstuurwiel, sportpedalen en dashboard in leder Artico
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten,
daksierlijsten en privacyglas
• R01 zomerbanden
• U21 AMG Performance uitlaat inclusief dubbele
uitlaatsierstukken
• U47 AMG kofferspoiler
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met rode stiknaden
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 555 AMG Performance-stoelen
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 682 brandblusser
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa leder RED
CUT met rode siernaden
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U17 veiligheidsgordels zwart
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U62 Licht- en zichtpakket: interieurverlichtingspakket,
sfeerverlichting, verlichte instaplijsten, verlichte
opbergvakken, verlichte make-up spiegels, licht- en
regensensor en automatische sluiting panoramadak bij regen

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb-
en Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D geheel
Europa met spraaksturing
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 8,4"
kleurendisplay, dubbele tuner en online mogelijkheden
• 818 CD speler
• 857 XL media display 20,3 cm (8 inch)
• B54 Live Traffic Information

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 429 AMG Speedshift DCT 7-traps sporttransmissie met 3
rijprogramma's, Race Start-functie en tussengas bij
terugschakelen
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 486 AMG sportonderstel icm Sport Dynamic Steering
• 806 modeljaar 2016
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende
rijprogramma’s
• DA1 Business Solution Plus
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
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