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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 180 Cdi Prestige AMG pakket / Leder
/ Pano / Camera / Stoelverwarming / LED / Hand.6

  

Omschrijving
Deze C180 Cdi is rijkelijk uitgerust met oa AMG
int_ext, 3D kleurennavigatie, volledig lederen
bekleding, stoelverwarming, LED High Performance
koplampen met grootlichtassistent, panorama
schuif/kanteldak, zitcomfortpakket, sfeerverlichting
en nog veel meer. Particulier bereden en in
onberispelijke staat. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 45.644
Datum deel 1: 03-2015
Kleur: Cavansietblauw metallic

metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Vermogen: 116 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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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
• 632 LED High Performance koplampen
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 782 18" AMG velgen in titaangrijs/glanzend in
breedset
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dakrails
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter
• Warmtewerend glas

Interieur
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 682 brandblusser
• 739 Pianolak zwart/aluminium dwarsgeslepen licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco
• Armsteun voor
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen bekleding
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• P14 Avantgarde pakket interieur
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 7"
kleurendisplay, touchpad en 2 USB-aansluitingen
• 818 CD speler
• Audio installatie
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen
in het display
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Grootlicht-assistent
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 474 dieselpartikelfilter
• 486 Direct Control sportonderstel
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Roetfilter
• U85 Adblue-tank met groter volume
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