Mercedes-Benz A-Klasse 250 Sport AMG Panorama / Standkachel /
Mem / Harman-Kardon / Distronic / Camera / Com Aut7

Omschrijving

Specificaties

Bekledingcode: 811

Km-stand:
Datum deel 1:
Kleur:
Interieur:
Brandstof:
Transmissie:
Vermogen:
BTW verrekenbaar:

Door ons geleverd en onderhouden. De meest
complete A250 Sport op de markt met oa distronic
pro: adaptieve cruise control, standkachel/koeling
met afstandsbediening, AMG Exclusiefpakket,
memory pakket links/rechts, achteruitrijcamera,
COMAND, climate control, Intellligent Light System,
panoramadak, Harman-Kardon, privacyglas en nog
veel meer. Bel voor een afspraak: Ferdy Vos
06-53201070
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69.852
08-2014
Mountaingrijs metallic
AMG zwart leder 'red cut'
Benzine
Automaat
211 PK
Nee

Exterieur

Infotainment

• 5U4 Diamond grille
• 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
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele
lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 774 5-spaaks AMG velgen in 18" in lakzwart
• 774 18" AMG 5-spaaks bi-color lichtmetalen velgen
• 787u Mountaingrijs metallic
• 805 modeljaar 2015
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 880 comfortsluiting dak en ramen op opstandsbediening
• B51 tireﬁt incl. luchtkompressor
• Elektrisch glazen panorama-dak
• P39 AMG-Exclusiefpakket met sportstoelen, afgevlakt
sportstuurwiel, sportpedalen en dashboard in leder Artico
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• R01 zomerbanden

• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf,
telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8 luidsprekers en
AUX in-aansluiting.
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• B54 Live Traﬃc Information
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Interieur
• 13P Klimacomfort pakket
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening en 3
voorkeurstijden
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische
bediening
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met rode stiknaden
• 286 bagagenetten aan de achterzijde van de voorstoelen
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 400 neerklapbare armleuning achterin
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone
regeling
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 682 brandblusser
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa leder RED CUT
met rode siernaden
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 939 opbergbox onder de bijrijdersstoel
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U17 veiligheidsgordels zwart
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• 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
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Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 234 dodehoekassistent
• 239 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling en Collision Prevention Assist
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 476 Spoorassistent
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare
voorkeurstijden
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met dubbele
koppeling en F1-stuurschakeling
• 486 AMG sportonderstel icm Sport Dynamic Steering
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km interval
• P84 Sport Edition

