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Mercedes-Benz C-Klasse 300 Hybrid AMG Luchtvering / Keyless /
Distronic / DAB / TV / Panorama Aut7

  

Omschrijving
Misschien wel de meest complete C300 Hybrid op de
markt. Voorzien van oa luchtvering met instelbaar
veercomfort, rij-assistentiepakket met adaptieve
cruise control en stuur/spoor/dodehoekassistent,
standkachel/koeling met afstandsbediening, Keyless-
Go entry en drive, automatische kofferklep met
handsfree acces, elektrisch verstelbare stoelen met
geheugen, geventileerde en verwarmde stoelen,
Head Up Display, DAB digitale …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~21446187

Specificaties
Km-stand: 96.542
Datum deel 1: 08-2014
Kleur: Diamond Bright White metallic
Interieur: Zwart geperforeerd leder met

wit stiksel
Brandstof: Hybride
Transmissie: Automaat
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
• 481 carterbescherming
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 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
• 782 18" AMG velgen in titaangrijs/glanzend in breedset
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Keyless-go (889)
• Keyless entry
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• 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

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd nappa
leder met contrasterende stiknaden
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 313 geïntegreerde rolgordijnen in de achterportieren
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning voor/achter met
aparte klimaatzones
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 670 motorrestwarmte installatie
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht / klavierlak zwart
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• 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
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere
ontvangstkwaliteit
• 379 Geïntegreerde telefoonmodule met bluetooth
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 463 Head-up display met weergave van snelheid,
verkeersborden, navigatie en assistentiesystemen
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hotspot, multimediasysteem met SD-slot en
10GB geheug
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa
meerkanaalsgeluid, EPG en videotekst
• B54 Live Traffic Information
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake
Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en
ac
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en
noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake
met noodingreep
• 253 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve
voetgangersbescherming
• 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
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en
gordelkrachtbegrenzers
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• 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

Overige
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare voorkeurstijden
• 427 7G-Tronic Sport Plus: automatische 7-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 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 instelbare rijprogramma's
• Keyless-go (893)
• Luchtvering
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