Mercedes-Benz GLA 180 FACELIFT Urban Night Standkachel
Dodehoekassist Mediadisplay Aut7

Omschrijving

Specificaties

Bekledingcode: 381

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

FACELIFT modeljaar 2018. Rijkelijk uitgerust met
standkachel, Nightpakket, dodehoekassistent, LED
verlichting, XL 8 inch Mediadisplay, stoelverwarming,
parkeersensoren, keyless-start en nog veel meer.
Door ons geleverd en volledige historie bekend. Prijs
is inclusief BTW. Bel voor een afspraak: Ferdy Vos
06-53201070

info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 28657332

46.021
09-2017
Mountaingrijs metallic
Zwart half leder met wit stiksel
Benzine
Automaat
122 PK
Ja

Exterieur

Infotainment

• 01R 18" 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in
zwart en glanzend
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 260 wegval type-aanduiding
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 632 LED High Performance koplampen
• 645 M+S banden af fabriek
• 720 Dakrail zwart
• 787u Mountaingrijs metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• B51 tireﬁt incl. luchtkompressor
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas

• 11U Remote Online met oa: geograﬁsch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen,
opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik
van Mercedes me connect-services
• 367 Live Traﬃc Information
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm
kleurendisplay, USB-interface en bluetooth streaming
• 818 CD speler
• 857 XL media display 20,3 cm (8 inch)

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 sportstuurwiel in leder
• 381 zwart half lederen bekleding met witte
stiknaden
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem
en 12V-aansluiting
• H81 Saillook
• H81 sierdelen in saillook
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• 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 makeup spiegels, licht- en regensensor en automatische
sluiting panoramadak bij regen
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Veiligheid
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• 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
• 482 Oﬀroad-comfortonderstel
• 808 Modeljaar 2018
• 893 Keyless startsysteem
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• DA0 Business Pakket
• GA automaat
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km
interval
• P59 Urban

