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Mercedes-Benz GLC-Klasse 250 4-M AMG Luchtvering Panorama
Keyless-Go Multibeam LED Aut9

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto, direct
afkomstig vd 1ste eigenaar. In absolute nieuwstaat
en met volledige historie. Een prachtige verschijning
in volledig AMG in- en exterieurpakket en bovendien
voorzien van exclusieve opties als luchtvering met
instelbaar rijcomfort, keyless-go, Multibeam LED
verlichting, 3D kleurennavigatie, volledig lederen
bekleding, stoelverwarming, elektrisch bedienbaar
panoramadak en nog veel …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19743418

Specificaties
Km-stand: 29.856
Datum deel 1: 09-2016
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: AMG zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 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
• 638 19 Inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, titaangrijs en glansgedraaid
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• 900 chroompakket exterieur
• 992U Selenietgrijs metallic
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Extra getint glas
• Koplampen adaptief
• LED achterlichten
• LED koplampen
• 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
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 221A Zwart leder
• 270 GPS Antenne
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd nappa leder
met contrasterende stiknaden
• 309 cupholder
• 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
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht / klavierlak zwart
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen bekleding
• Lederen interieurdelen
• 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
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• 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
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D geheel Europa met
spraaksturing
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me
connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm kleurendisplay,
USB-interface en bluetooth streaming
• 818 CD speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met gordelkrachtbegrenzers
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 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
• 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
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende
rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 807 modeljaar 2017
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• AMG Line Exterieur
• AMG Line Interieur
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Connected services
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Grootlichtassistent
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Variabele stuuroverbrenging
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