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Mercedes-Benz C-Klasse Coupé 300 AMG Panorama Burmester
Sportuitlaat Aut7

Omschrijving
Nieuw model C300 Coupe met 245 pk en een
absolute eyecather in poolwit gecombineerd met het
zwarte panoramadak, diverse zwarte accenten en
volledig AMG-pakket. Bovendien voorzien van vele
luxe opties als Burmester Surround Soundsysteem,
3D navigatiesysteem, zitcomfortpakket icm
stoelverwarming, keyless-start, AMG sportuitlaat, LED
Intelligent Light System, spiegelpakket, analoog
uurwerk en nog veel meer. Prijs is inclusief …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18845651

Specificaties
Km-stand: 96.125
Datum deel 1: 12-2015
Kleur: Poolwit metallic
Interieur: AMG zwart leder/alcantara
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 245 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 5U4 Diamond grille
• 149U Polarwit
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 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
• 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
• Achterruitverwarming
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
• Buitenspiegels verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Koplampen adaptief
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 18"
• 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
• Sportonderstel
• U21 sportuitlaat
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 280 sportstuurwiel in leder
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 651a AMG bekleding in leder/alcantara met contrast stiknaden
• 670 motorrestwarmte installatie
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• Airco (automatisch)
• Armsteun voor
• Automatische airconditioning THERMATIC (580)
• Cruise control
• Cruisecontrol (440)
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor
• Elektrisch verstelbare stuurkolom
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen bekleding
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• 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
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• Regensensor
• Sportstuur
• Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier (873)
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U02 automatische gordelaanreiker links/rechts
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 16P ME voertuig
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D geheel Europa met
spraaksturing
• 448 touchpad
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm kleurendisplay, USB-interface en
bluetooth streaming
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en
afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 818 CD speler
• Audio installatie
• Audioinstallatie met cd-speler
• Audio installatie premium
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Burmester® surround sound system (810)
• Cd-speler
• Navigatiesysteem

Veiligheid
• 117 centrale vergrendeling
• 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
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Grootlicht-assistent
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 7g-tronic plus (427)
• 45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen (782)
• 427 7G-Tronic Sport Plus: automatische 7-versnellingsbak met 3 rijprogramma's
en stuurschakeling
• 677 AGILITY CONTROL-onderstel met verschillende rijprogramma's en instelbaar
dempingssysteem
• 806 modeljaar 2016
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achterbankleuning in delen neerklapbaar (287)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem en lager liggend
(677)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• Amg-vloermatten (U26)
• AMG Line
• Amg line interieur (P29)
• Audio 20 cd (522)
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Binnen- en linkerbuitenspiegel automatisch dimmend (249)
• Bovenkant dashboard in lederlook ARTICO (U09)
• Brandstoftank met grotere inhoud (916)
• Centrale vergrendeling (117)
• COC-document Euro 6 zonder deel 2 (968)
• Collision prevention assist plus (258)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de
achterzitplaatsen (U01)
• Comfort-DYNAMIC STEERING (213)
• Connected services
• Diamond grille (5U4)
• Dynamic select (B59)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Gordelaanreiker (U02)
• Handleiding Deens (00B)
• Headunit europa (3U1)
• Instaplijsten met "mercedes-benz" opschrift (U25)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Interieurverlichtingspakket (876)
• Led-intelligent light system (642)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• Marktintroductie voertuig (16P)
• Modeljaar (806)
• Motorrestwarmte installatie (670)
• Panorama schuifdak (413)
• Sierdelen aluminium (107)
• Sierdelen in essenhout zwart (736)
• Spiegelpakket (P49)
• Sportuitlaat (U21)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Touchpad (448)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Veiligheidsgordels voor en achter (182)
• Verlichting: uitstaplichten in de portieren (611)
• Verpakking voor verzending (666)
• Voertuig-identificatienr. in voorruit (989)
• Voorbereiding voor garmin® map pilot (355)
• Wielkastverbreding voor AMG velgen (776)
• Zitcomfortpakket (P65)
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