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Mercedes-Benz C-Klasse 350 Avantgarde AMG Panorama / Harman-
Kardon / Comand Aut7

  

Omschrijving
Een fantastisch mooie C350 zes cilinder benzine
motor met 7-traps automaat. De auto beschikt oa
over een volglazen panoramadak, Harman-Kardon
surround sound, Comand full colour navigatiesysteem
inclusief bluetooth, AMG sportpakket, zwart lederen
sportstoelen inclusief stoelverwarming, spiegelpakket
en nog veel meer. Particulier bereden en met
volledige onderhoudshistorie. Bel voor meer
informatie of een afspraak: Sven van …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14354787

Specificaties
Km-stand: 92.162
Datum deel 1: 07-2011
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Zwart volleder met wit contrast

stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 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
• 775u Iridiumzilver metallic
• 784 17" AMG Lichtmetalen velgen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra
bagagenetten en bekerhouders
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 280 sportstuurwiel in leder
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 310 dubbele cupholder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND Online 7" harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, multimediasysteem met SD-
cardreader, 10 GB geheugen en Picture Viewe
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound
systeem
• 813 Linguatronic spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• Abs en bas
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarmsysteem
• Esp en asr
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 486 AMG sportonderstel
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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