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Mercedes-Benz C-Klasse 220 d Avantgarde Schuifdak / LED Aut9

  

Omschrijving
Deze C220d is rijkelijk uitgerust met oa 3D
kleurennavigatie, LED High Performance koplampen
met grootlichtassistent, schuif/kanteldak transparant,
actieve dodehoekassistent, spiegelpakket,
zitcomfortpakket, sfeerverlichting en nog veel meer.
Voorzien van de nieuwste 9-traps automaat een
genot om mee te rijden. Direct afkomstig van de 1ste
eigenaar en in onberispelijke staat. Nieuwprijs
€63850. Prijs is inclusief BTW/BPM, nu …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15212119

Specificaties
Km-stand: 23.498
Datum deel 1: 02-2017
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart half leder met wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 80R 17" vijf-dubbelspaak titaniumgrijs velgen
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 611 Uitstapverlichting
• 632 LED High Performance koplampen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht /
klavierlak zwart
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• Airco (automatisch)
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• P14 Avantgarde pakket interieur
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift

Infotainment
• 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
• 448 touchpad
• 522 Audio 20 USB: 8,4" multimediasysteem met
radio/cd/mp3-speler, dubbele tuner, USB-interface,
bluetooth streaming en telefonie
• 818 CD speler
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Spraaksturing navigatie

Veiligheid
• 234 dodehoekassistent
• 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
• Electronic Stability Program
• 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
• 677 AGILITY CONTROL-onderstel met verschillende
rijprogramma's en instelbaar dempingssysteem
• 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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