
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 17597066  

Mercedes-Benz GLC-Klasse Coupé 250 4-M AMG Schuifdak /
Burmester / Comand / Memory / Trekhaak / 360 camera Aut9

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto, direct
afkomstig van de 1ste eigenaar. Een prachtige
verschijning met AMG in- en exterieurpakket, AMG
treeplanken, AMG bi-color velgen, chroompakket en
privacyglas. Daarnaast ook zeer compleet met oa
Burmester Surround Soundsysteem, Comand Online,
actieve dodehoekassistent, Intelligent Light System,
wegklapbare trekhaak, 360 graden camera,
memorypakket, anti-diefstalpakket en nog veel meer.
…
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~17597066

Specificaties
Km-stand: 8.401
Datum deel 1: 11-2017
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 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
• 550 afneembare trekhaak
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische
hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met afstandsbediening
• 900 chroompakket exterieur
• 992U Selenietgrijs metallic
• Actieve parkeerassistent (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Buitenspiegels met verlichting
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• EASY PACK-achterklep (890)
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)
• Lichtmetalen velgen 18"
• P29 AMG pakket exterieur: AMG voor- & achterbumper, AMG skirts, AMG velgen, AMG onderstel, AMG dynamic steering,
AMG uitlaatsierstukken, AMG grille
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en achterbumper, AMG grille, AMG side-skirts met dorpelverbreding, AMG diffuser
icm dubbele uitlaten, AMG 15 mm verlaagd onderstel, AMG geperforeerde remschijven en verzwaarde remklauwen met
opschrift
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• RTB 19" AMG bi-color velgen zwart/gepolijst in breedset
• RTD 19" AMG velgen bi-color zwart/gepolijst in breedset
• Schuif-/ kanteldak elektrisch bediend: transparant (414)
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 221A Zwart leder
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 309 cupholder
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling, recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 723 bagageruimte afdekking
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 888 Afsluitbare laadbodem
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• Automatische airconditioning THERMATIC (580)
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P29 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder/alcantara met contrast stiksel, AMG afgevlakt sportstuur met F1-
schakeling, dashboard/portieren in leder met contrast stiksel, zwarte hemelbekleding, AMG aluminium sportpedalen en
AMG vloermatten
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en
openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me connect-services
• 360°-camera (501)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge resolutie,
snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-kaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-integratie via Android
Auto of Apple Car
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audioinstallatie met cd-speler
• Audio installatie premium
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Burmester® surround sound system (810)
• Comand online (531)
• DVD speler
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

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
• 501 360 graden camera systeem
• 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) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarm klasse 3
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• 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
• 3 jaar kosteloos navigatie updates (502)
• 9g-tronic (421)
• 12V-aansluiting bagageruimte (U35)
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 486 AMG Performance onderstel obv Active Body Control met instelbare rijprogramma's
• 486 AMG sportonderstel icm Sport Dynamic Steering
• 851 Akoestisch glas voorste zijruiten
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• Amg-vloermatten (U26)
• Amg line interieur (P29)
• Anti doorSlip Regeling
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bekerhouder (309)
• Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met memoryfunctie (275)
• Brandstoftank met grotere inhoud (916)
• Chroompakket exterieur (900)
• COC-document Euro 6 zonder deel 2 (968)
• Collision prevention assist plus (258)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de acht (U01)
• Communicatiemodule (3g) voor het gebruik van mercedes me connect-serv (360)
• Connected services
• Cruisecontrol met variabele snelheidsbegrenzer (440)
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• Dodehoekassistent (234)
• Dvd-speler (815)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Dynamic select (B59)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• GPS Antenne (270)
• Handleiding nederlands (01B)
• Headunit europa (3U1)
• Interieurdetectie (882)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Interieurverlichtingspakket (876)
• KEYLESS GO-startfunctie (893)
• Led-intelligent light system (642)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• Live traffic information (367)
• Mercedes-benz noodoproepsysteem (351)
• Modeljaar (808)
• Opbergvak onder laadvloer (888)
• Parkeerpakket (P44)
• Remote Online (11U)
• Rondomzicht camera
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Sierdelen essenhout zwart openporig (736)
• Snelheidslimiet-assistent (513)
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Stoelverwarming voor (873)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Telefoonantenne (274)
• Touchpad with controller (448)
• Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen (846)
• Trekhaak met ESP® aanhangwagenstabilisatie (550)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Uitstapverlichting (611)
• Verpakking voor verzending zonder fixeer ogen (666)
• Voorpassagiersstoel elektrisch verstelbaar met memoryfunctie (242)
• Warmte- en geluidswerend akoestisch glas in de voorportieren (851)
• Warmtewerend donker getint glas (840)
• Wielkastverbreding voor AMG velgen (776)
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