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Mercedes-Benz GLC-Klasse 220 D 4MATIC ILS / Panorama / AMG /
Wegkl-trkh Aut9

  

Omschrijving
Een Mercedes-Benz GLC220d 4-Matic met 9-traps
automaat in de bijzonder mooie kleur Selenietgrijs
metallic, i.c.m. de 19" Lichtmetalen velgen een
bijzonder mooie verschijning om te zien. Verder is de
auto voorzien van oa een volglazen panoramadak,
Exclusive interieur met oa half lederen stoelen, LED
Intelligent Light System, elektrisch wegklapbare
trekhaak, parctronic, full colour navigatie in 3D,
bluetooth en spraaksturing, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14617375

Specificaties
Km-stand: 27.727
Datum deel 1: 11-2016
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met
schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 638 19 Inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen,
titaangrijs en glansgedraaid
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• 900 chroompakket exterieur
• Adaptief demping systeem
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• P22 Exclusive exclusief
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 309 cupholder
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 723 bagageruimte afdekking
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• H07 sierdelen lindehout linestructuur donkerbruin
glanzend
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• P22 Exclusive interieur: ambienteverlichting,
comfortstoelen in exclusief leder dessin, instaplijsten
met Mercedes-Benz opschrift, voetmatten velours en
sierdelen klavierlak zwart
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast
stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift
• U40 Scheidingsnet tussen bagageruimte en
passagierscompartiment

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen,
opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule
Mercedes-Benz Connect Me - Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 522 Audio 20 USB: 8,4" multimediasysteem met
radio/cd/mp3-speler, dubbele tuner, USB-interface,
bluetooth streaming en telefonie
• 818 CD speler
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met
3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en
niveauregeling op de achteras
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s
voor motor, transmissie, ESP® en besturing
• U85 Adblue-tank met groter volume
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