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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 180 Avantgarde Ambition Nav /
Trekhaak / Stoelverwarming

  

Omschrijving
Een zeer nette particulier bereden C180 Estate in
Avantgarde uitvoering is van 2013 en heeft slechts
77.852 kilometer gereden. De auto is goed
onderhouden met volledig onderhoudshistorie en in
smetteloze staat. De auto is voorzien van oa
halflederen bekleding inclusief stoelverwarming,
trekhaak, Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC, bluetooth
telefonie 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~13883227

Specificaties
Km-stand: 79.852
Datum deel 1: 09-2013
Kleur: Palladiumzilver metallic
Interieur: Zwart half leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Manueel
Vermogen: 156 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 44R 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen in
Himalayagrijs/gepolijst
• 211 sportparameter stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 afneembare trekhaak
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 792 Palladiumgrijs metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 17"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 280 lederen stuurwiel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 721A Ledercombinatie zwart/antaciet
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Cruise control
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Audio-navigatie full map
• Bluetooth telefonie geïntegreerd

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• ABS en BAS
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 677 Agility control Avantgarde
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 13883227
https://mb-vos.nl/~PDF~13883227

