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Mercedes-Benz C-Klasse 180 Avantgarde Com / LED / Camera /
Spoortpkkt / Verw-stln / 18" Aut7

  

Omschrijving
Deze origineel Nederlandse Mercedes-Benz C180
Avantgarde met 7-traps automaat is geheel
dealeronderhouden en in uitmuntende staat. De auto
is voorzien van oa half lederen sportstoelen inclusief
stoelverwarming, Comand full colour
navigatiesysteem inclusief spraaksturing en
bluetooth, anti-diefstal pakket inclusief
interieurdetectie, spiegelpakket, Intelligent Light
System inclusief grootlichtassistent, LED
dagrijverlichting, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14716571

Specificaties
Km-stand: 99.878
Datum deel 1: 02-2012
Kleur: Designo Diamond Bright wit

metallic
Interieur: Zwart half leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 156 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
• 260 wegval type-aanduiding
• 481 carterbescherming
• 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
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Metaalkleur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra
bagagenetten en bekerhouders
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 280 lederen stuurwiel
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de
achterportieren
• 310 dubbele cupholder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 721A Ledercombinatie zwart/antaciet
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND Online 7" harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, multimediasysteem met SD-
cardreader, 10 GB geheugen en Picture Viewe
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 476 Spoorassistent
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• 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
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 677 Agility control Avantgarde
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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