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Mercedes-Benz C-Klasse 220 Cdi Keyless / Wegkl-trekhaak / ILS /
Navi Aut7

  

Omschrijving
In nieuwstaat verkerende C220 cdi Prestige Comfort,
auto is van A tot Z onderhouden en met uiterste zorg
behandeld. De C-klasse is met zijn prachtige
Paladium zilver een chique verschijning te noemen.
Aan opties geen gebrek bij deze auto, zo is de auto
voorzien van Intelligent Light System,
parkeersensoren voor en achter, Agility Control
comfort-onderstel, wegklapbare trekhaak, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, 17'' …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19660369

Specificaties
Km-stand: 149.807
Datum deel 1: 04-2014
Kleur: Paladium zilver metallic
Interieur: Lederlook ARTICO/stof zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 485 Agility control comfort-onderstel met selectief
dempingssysteem
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Koplampen adaptief
• LED koplampen
• P23 Exclusive exterieur met oa 18" 5-spaaks
velgen, chroompakket, optische
bodembeschermingsplaat voor/achter, aluminium
dakrailing, dubbele uitlaten en diverse
chroomaccenten
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter

Interieur
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Armsteun voor
• Boordcomputer
• Elektrische ramen voor en achter
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P14 Avantgarde pakket interieur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument

Infotainment
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm
kleurendisplay, USB-interface en bluetooth streaming
• 818 CD speler
• Audio-navigatie full map
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 3
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Grootlichtassistent
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• U85 Adblue-tank met groter volume
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