
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 16137361  

Mercedes-Benz C-Klasse 350 AMG Plus Distronic / Dak / Com / Wiss
/ ILS / Afn-trhk Aut7

  

Omschrijving
Deze unieke C350 V6 met 306 pk en 7-traps
automaat zit in 6 seconden op 100 km/uur om bij 250
km/uur begrenst te stoppen en combineert dat met
een gemiddeld verbruik van 1 op 15. Voorzien van
het zeer exclusieve AMG Pluspakket met oa 18" AMG
bi-color velgen, AMG kofferspoiler, leder/alcantara
met rood stiksel, AMG stylingpakket, dubbele uitlaat
met soundenginering, AMG geperforeerde
remschijven, AMG sportstuur, zwarte …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16137361

Specificaties
Km-stand: 68.000
Datum deel 1: 06-2012
Kleur: Designo diamond bright

metallic metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met rood

stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 afneembare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 760 18'' AMG 7-dubbelspaaks bi-color velgen breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 17"
• Mistlampen voor
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 101 elektrisch verstelbare stuurkolom met memory
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met rode stiknaden
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 901 zwart leder/alcantara met contrast stiksel
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun achter
• B09 Airco compressor met elektromagnetische koppeling
• Boordcomputer
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U17 veiligheidsgordels zwart
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND APS met telefonie, DVD-wisselaar en
Linguatronic spraaksturing
• 518 universeel media interface
• Audio-navigatie full map
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Radio-cd/mp3 speler
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 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
• 238: actieve spoorassistent
• 260B airbagschild rondom
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 3
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti Slip Control
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 427 7G-Tronic Sport Plus: automatische 7-versnellingsbak
met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 486 AMG sportonderstel icm Sport Dynamic Steering
• 803 modeljaar 2013
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• 956 sportpakket AMG PLUS
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Knie airbag(s)
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