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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 350 AMG Panorama Designo
lak+leder Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde C350 Estate AMG in
volledige Designo uitvoering. Bovendien uitgerust
met elektrisch verstelbare sportstoelen met
verwarming, panoramadak, zwarte hemelbekleding,
3D kleurennavigatie met spraaksturing, cd-wisselaar,
bluetooth telefonie en audiostreaming, Harman-
Kardon Pro Logic-7 Surround Soundsysteem,
automatisch wegklapbare trekhaak, diefstal- en
inbraakalarm (kl.3), LED Intelligent Light System …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~22268895

Specificaties
Km-stand: 137.635
Datum deel 1: 10-2011
Kleur: Designo Diamond Bright

metallic
Interieur: Designo leder Porselein/Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 413 elektrisch panoramadak met
schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 782 18" AMG velgen in titaangrijs/glanzend in
breedset
• 790 18" 5-spaaks AMG velgen in 255 voor en 285
achter
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra
bagagenetten en bekerhouders
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met
contrasterende stiknaden
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 310 dubbele cupholder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 AMG nappaleder exclusief Zadelbruin/zwart:
AMG sportstoelen in geperforeerd AMG ruitpatroon,
contrastpiping en siernaden, AMG logo's in de
stoelen, dashboard/middenconsole/portieren in leder
en Desingo alcantara hemelbekleding
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 932 opbergruimte onder bestuurdersstoel
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• X87 Designo nappaleder exclusief 2-kleurig
porselein/zwart
• Y90 Designo zwarte hemelbekleding

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 510 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
en cd wisselaar
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound
systeem 450 watt met twaalf luidsprekers en Dolby
Digital 5.1

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 427 7G-Tronic Sport Plus: automatische 7-
versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief
dempingssysteem met instelbare rijprogramma's
• 802 Modeljaar 2012
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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