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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 220 Cdi Avantgarde Schuifdak / Navi
/ Pts Aut7

  

Omschrijving
C 220 Cdi Estate met origineel slechts 84 dkm
gereden, door ons geleverd en zeer goed
onderhouden. Voorzien van het luxueuze Avantgarde
in- en exterieurpakket, elektrisch schuif/kanteldak
transparant, 3D-navigatie met bluetooth,
spiegelpakket, parkeerpakket, cruise control, climate
control, privacyglas, stoelverwarming en 7-traps
automaat. Prijs is inclusief BTW/BPM, nettoprijs
€17600 exclusief BTW/BPM. Bel voor een …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18628477

Specificaties
Km-stand: 84.137
Datum deel 1: 01-2014
Kleur: Tenorietgrijs metallic
Interieur: Zwart half leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 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
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 755U Tenorietgrijs metallic lak
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• Dimlichten automatisch
• Lichtmetalen velgen 17"
• Mistlampen voor
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 069 Elektrisch verwarmde en verstelbare
buitenspiegels
• 280 lederen stuurwiel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 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
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun achter
• Boordcomputer
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Radio-cd/mp3 speler

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarmsysteem
• Anti Blokkeer Systeem
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 Agility control Avantgarde
• 954 Avantgarde uitvoering
• Anti doorSlip Regeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• Roetfilter
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