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Mercedes-Benz C-Klasse 300 Cabriolet Designo Distronic / Com /
Luchtvering / HUD / Burmester Aut9

  

Omschrijving
De ultieme droom is toch wel om heerlijk open te
rijden met deze C300 cabrio met 9-trapsautomaat en
airmatic luchtvering!. Deze unieke cabrio is voorzien
van werkelijk alle luxe waaronder Distronic Plus,
Burmester Surround Sound Systeem, 360 graden
camera, COMAND Online met harddisknavigatie
Europa in 3D, DVD en geïntegreerd wifi, Head-up-
display, LED intelligent light system, Aircap en
Airscarf, spiegelpakket en nog veel …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14462986

Specificaties
Km-stand: 23.175
Datum deel 1: 08-2016
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 245 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 611 Uitstapverlichting
• 632 LED High Performance koplampen
• 740 zwarte cabriokap
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatsierstukken
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch bedienbare kap
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 17"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• R17 19" vijf-dubbelspaaks breedset velgen
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 288 AIRCAP: automatisch windschermsysteem boven de voorruit
en tussen de hoofdsteunen
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder en
passager
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones
en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 967 Designo nappa leder Bengalrood
• Armsteun voor
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen achter
• Elektrische ramen voor
• Lederen/stof bekleding
• Lederen stuurwiel
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun en
uitschuifbaar zitgedeelte
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• U04 Designo matten
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem,
voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me
connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D, geïntegreerde
wifi-hotspot, multimediasysteem met SD-slot en 10GB geheug
• 810 Burmester Surround Sound Systeem met 13 luidsprekers en 590
watt 9-kanaals DSP-versterker
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist
System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve voetgangersbescherming
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 463 Head-up display met snelheidsassistent, navigatie en weergave
assistentiesystemen
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• ESP en ASR
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief dempingssysteem met
instelbare rijprogramma's
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende
rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor,
transmissie, ESP® en besturing
• Connected services
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
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