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Mercedes-Benz C-Klasse 250d T AMG / Luchtvering / Keyless /
Panorama / Com / LED Aut7

  

Omschrijving
Deze volledig AMG uitgevoerde C250 Bluetec Estate
is zeer compleet met keyless-go, panoramadak,
Comand Online, LED Intelligent Light System,
AIRMATIC: actieve luchtvering, achteruitrijcamera,
automatische kofferklep en nog veel meer. Hij levert
topprestaties met zijn 204 pk motor en dat
gecombineerd met een verbruik van bijna 1 op 20!
Prijs is inclusief BTW/BPM, nu met €25000 voordeel.
Bel voor een afspraak: Ferdy Vos …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~11360813

Specificaties
Km-stand: 8.048
Datum deel 1: 06-2015
Kleur: Polarwit basis
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 204 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 149U Polarwit
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverlichting, actieve bochenverlichting, afslagverlichting,
dynamische hoogteregeling en blauw begroetingslicht
• 665 19" AMG multispaaks lichtmetalen velgen in
hoogglanzend zwart/gepolijst
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper
en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten
met afstandsbediening
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatsierstukken
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P29 AMG pakket exterieur: AMG voor- & achterbumper, AMG
skirts, AMG velgen, AMG onderstel, AMG dynamic steering,
AMG uitlaatsierstukken, AMG grille
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten,
daksierlijsten en privacyglas

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 141A AMG zwart leder artico met geperforeerde rugleuning
en wit stiksel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• Airco (automatisch)
• Aluminium sportpedalen met rubber noppen
• AMG aluminium sportpedalen met rubber noppen
• P31 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder,
dashboard en portieren in leder, zwarte hemelbekleding,
sportpedalen, AMG combi-instrument, AMG sportstuur en AMG
interieurverlichtingspakket
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun en
uitschuifbaar zitgedeelte
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteuen
• U25 AMG verlichte instaplijsten in geborsteld rvs
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 448 touchpad
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in
3D, geïntegreerde wifi-hotspot, multimediasysteem met
SD-slot en 10GB geheug
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• B54 MB Connect
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Combi-instrument met 14 cm multifunctioneel TFT-
kleurendisplay
• Fullmap multimediasysteem
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 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
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 632 Koplampen met gedeeltelijke led-verlichting
• Abs en esp
• ESP Electronic Stability Programma met zijwind- en
bochtenassistent
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 20P Business-pakket plus met Comand online, regen-e
lichtsensor, ILS, stoelverwarming voor en grotere
brandstoftank
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief
dempingssysteem met instelbare rijprogramma's
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• GA automaat
• U85 Adblue-tank met groter volume
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