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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 350 e 7% bijtelling Leer / Distronic /
Comand / 360 / Burmester Aut7

  

Omschrijving
Prijs is inclusief BTW, wordt verwacht! Bel voor een
afspraak: Ferdy Vos 06-53201070. Met ons
toegewijde team bieden wij u al ruim 25 jaar de beste
kwaliteit en service tegen de scherpste prijzen. Door
onze specifieke markt- en productkennis bent u bij
ons verzekerd van een sterk wisselend aanbod aan
exclusieve Mercedessen, veelal nog in de
fabrieksgarantie. Maar ook na de aankoop staan wij
voor u klaar met onze 24H-service, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19044891

Specificaties
Km-stand: 33.612
Datum deel 1: 11-2015
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart lederen bekleding met

wit stiksel
Brandstof: Hybride
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 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
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatsierstukken
• B30 4 meter laadkabel voor normale 220V aansluiting
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)
• Lichtmetalen velgen 17"
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar
en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• R52 17" 5-dubbelspaaks velgen in breedset
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en
actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 670 motorrestwarmte installatie
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Armsteun voor
• Comfortstoel(en)
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Kunstlederen bekleding
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• P14 Avantgarde pakket interieur
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect
me-service
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hotspot, multimediasysteem met SD-slot en 10GB
geheug
• 810 Burmester Surround Sound Systeem met 13 luidsprekers en 590
watt 9-kanaals DSP-versterker
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio installatie
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• B54 MB Connect
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist
System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met
noodingreep
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 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
• ABS en ESP
• Accident Avoidance System
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 3
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Grootlicht-assistent
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• 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
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 20P Business-pakket plus met Comand online, regen-e lichtsensor, ILS,
stoelverwarming voor en grotere brandstoftank
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met verschillende
rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief dempingssysteem met
instelbare rijprogramma's
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 893 Keyless startsysteem
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor,
transmissie, ESP® en besturing
• Connected services
• Luchtvering
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