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Mercedes-Benz CLA200 AMG Full options -klasse 200
Edition 1 AMG Night (SH-686-R)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
4-Zone airconditioning
Afslagverlichting richtingaanwijzers en
positielicht voor met led-techniek
koplampreinigingsinstallatie en
offroadverlichting (alleen in combinatie
met ON&OFFROAD-pakket code 430)
Aktieve spoor assistent
AMG RIDE CONTROL sportonderstel
met instelbare demping inclusief
niveauregeling aan de achteras
AMG-sportpakket exterieur1) vijfspaaks
lichtmetalen AMG-velgen glanzend 85 J
x 19 ET 59 met banden 255/50 R19
code 780 sportremsysteem met
geperforeerde remschijven en gelakt
remklauwpaneel
AMG-styling; voorbumper en sideskirts
Armsteun voor
Automatische airconditioning
Thermotronic
Autonomous Emergency Braking
binnen/buitensp. aut. dimmend
Blue tooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
Electrisch verstelbare passagiersstoel
Elektronisch Stabiliteits Programma
grootlichtassistent
hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)
LED dagrijverlichting
lederen sportstoelen
lendesteunen (verstelbaar)
lichtmetalen velgen 18"
Panoramadak in glas-uitvoering
gesloten
passagiersairbag
Regensensor
Spoor -en dodehoekassistent

achteropkomend verkeer waarschuwing
Airconditioning met pollenfilter
alarm klasse 1(startblokkering)
AMG-PERFORMANCE PACKAGE
AMG-sportstuurwiel 3-spaaksdesign
Anti Blokkeer Systeem
Automatische airconditioning 2-zone
met uitgebreide functionaliteit
Automatische comfort-airconditioning
Thermotronic
Bandenspanningscontrolesysteem
(RDK)
bi-xenon koplampen
Bluetooth telefoonvoorbereiding
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Centraleportiervergrendeling
Disctronic (afstandsregeltempomaat)
Dynamische multicontourstoelen voor
met massagefunctie
Elek.verst. rechter voorstoel met
memory functie
extra getint glas
hill hold functie
Intelligent Light System met bixenonkoplampen actieve
bochtenverlichting automatische
koplamphoogteregeling (alleen in
combinatie met ON&OFFROAD-pakket
code 430)
koplampen adaptief
LED-dagrijverlichting
lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen
Nachtzicht assistent Plus
Parkeer assistent
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
rijstrooksensor
Sportonderstel
Sportpakket AMG; AMG-styling
bestaande uit voorbumper
achterbumper dorpelbekleding zwarte
hemelbekleding enz.

Prijs € 28.999,-

2013-10
72.292 km
Benzine
Sedan (4 deurs)
Zwart
1.330 kg
4 cyl. 1.6 (115kW / 158pk)
Automaat
Ja (05-04-2020)
€ 158,00 - € 177,00 / € 632,00 - € 70
Achteruitrij camera
Airconditioning volautomatisch comfort
3-zone
aluminium interieur afwerking
AMG-sportpakket exterieur1) inclusief
AMG-styling (voor- en achterskirt en
dorpel-verbreders in carrosseriekleur)
483 cm (19 inch)
AMG-styling: AMG-voorbumper AMGachterbumper AMG-dorpelverbreders
en AMG uitlaateindstukken
Anti doorSlip Regeling
Automatische airconditioning
Thermatiek
Automatsiche airconditioning voor de
achterpassagieren
bestuurdersairbag
Bi-xenonverlichting met actieve
bochtenverlichting
Boordcomputer (verbruik e.d.)
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
Dagrijlicht (LED)
Distronic Plus
Electrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektrische ramen voor en achter
Glazen schuif/kanteldak electrisch met
jaloezie/blindering
hoofd airbag(s) achter
Interieurhemel zwart
Koplampreinigingsinstallatie
lederen interieurdelen
lederen versnellingspook
Lichtmetalen velgen 18 inch type AMG
NightPakket
parkeersensor voor en achter
radio-CD/MP3 speler
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Sportonderstel - stuggere demping en
vering met gewijzigde karakteristiek - 10
mm verlaagd
start/stop systeem

Marge
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Sportonderstel incl. carrosserieverlaging
(15 mm)
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
(servotronic) met wieluitslagbeperking
stuurwiel multifunctioneel
Urban-pakket; middenarmsteun voor in
lengterichting verstelbaar middendeel
portieren in lederloo Artico met
contrastsiernaden enz.
vermoeidheids herkenning

Stuurschakeling; schakelflippers aan het
stuurwiel
Telefoonmodule met Bluetooth SAPprofiel
Urban-pakket; o.a. vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen velgen 17 inch grille met
twee lamellen in zilverkleur en
chroomaccenten dubbele uitlaat met
ovale uitlaatsierstukken in gepolijst rvs
voorstoelen verwarmd

Stuurwiel met leer bekleed
Urban-pakket; bovenkant portieren in
chroomlook driespaaks mf-stuurwiel in
nappaleder met contrastsiernaden en
geperforeerd sportief combi-instrument
met zilverkleurige instrumenten en rode
wijzers
Vering/demping sportonderstel
zij airbag(s) voor

