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Mercedes-Benz GLC-Klasse 220d 4-M Exclusive / Pano / Trekhaak
Aut9

  

Omschrijving
Zeer nette en goed onderhouden GLC220d met
slechts 54787 kilometer. Oa voorzien van volglazen
panoramadak, exclusive exterieurpakket icm 19"
velgen, 3D-kleurennavigatie, zitcomfortpakket,
automatisch wegklapbare trekhaak met ESP
aanhangerstabilisatie, automatische kofferklep (of
afstandsbediening), verwarmde stoelen,
automatische airconditioning met 2 zones en nog
veel meer. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19660386

Specificaties
Km-stand: 54.787
Datum deel 1: 09-2016
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 485 Agility control comfort-onderstel met selectief
dempingssysteem
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 611 Uitstapverlichting
• 620 Halogeenkoplampen met geïntegreerde led-
dagrijverlichting
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten
met afstandsbediening
• 900 chroompakket exterieur
• AMG-styling
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• Extra getint glas
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 20"
• 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
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas

Interieur
• 270 GPS Antenne
• 309 cupholder
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 739 Pianolak zwart/aluminium dwarsgeslepen licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen interieurdelen
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Luxe lederen bekleding
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun en
uitschuifbaar zitgedeelte
• Regensensor
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U40 Scheidingsnet tussen bagageruimte en
passagierscompartiment
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 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
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm
kleurendisplay, USB-interface en bluetooth streaming
• 818 CD speler
• Audio installatie
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding
• 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 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 807 modeljaar 2017
• 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
• Connected services
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• U85 Adblue-tank met groter volume
• Variabele stuuroverbrenging
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