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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 180 Cdi Avantgarde Facelift Navi /
Trekhaak Aut7

  

Omschrijving
Zeer nette Mercedes-Benz C180 diesel Avantgarde
met een prachtige kilometerstand. De auto, welke
het facelift type is, heeft navigatie, elektrisch
bedienbare ramen, stoelverwarming en een
trekhaak! Maak voor deze auto een afspraak voor
bezichtiging met Michael Bestenbreur via:
0620384896

Specificaties
Km-stand: 145.175
Datum deel 1: 06-2011
Kleur: Magnetietzwart metallic
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 120 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• Dimlichten automatisch
• Metaalkleur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter

Interieur
• 280 lederen stuurwiel
• 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
• 721A Ledercombinatie zwart/antaciet
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Armsteun achter
• Boordcomputer
• Elektrische ramen voor en achter
• Houtafwerking interieur
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Audio-navigatie full map
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Veiligheid
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 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
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 Agility control Avantgarde
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• Anti doorSlip Regeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• Mistlampen voor
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