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Mercedes-Benz C-Klasse 220 Cdi Avantgarde Comand / Camera / ILS
/ Schuifdak / Trekhaak / Keyless Aut7

  

Omschrijving
Zeer nette en luxe uitgevoerde C220 diesel met o.a.
parkeercamera, xenon verlichting, schuifkanteldak,
afneembare trekhaak, intelligent light system,
keyless start, Comand harddisknavigatie en nog veel
meer! Ingeruild van 2e eigenaar, dealer onderhouden
en in absolute nieuwstaat. Hebben wij uw interesse
gewekt? Neem dan contact op met: Michael
Bestenbreur op 06-20384896 of via michael@mb-
vos.nl

Specificaties
Km-stand: 132.316
Datum deel 1: 03-2014
Kleur: Paladium grijs metallic metallic
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 550 afneembare trekhaak
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 739 AMG Carbon exterieurpakket
spiegels/voorskirt/diffuser/dorpels
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)
• Lichtmetalen velgen 16"
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• Parkeersensor voor en achter

Interieur
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Armsteun voor
• Boordcomputer
• Elektrische ramen voor en achter
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P14 Avantgarde pakket interieur
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa
in 3D, geïntegreerde wifi-hotspot, multimediasysteem
met SD-slot en 10GB geheug
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio-navigatie full map
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen
in het display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 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
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 485 comfortonderstel
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• Roetfilter
• U85 Adblue-tank met groter volume
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