Mercedes-Benz C-Klasse 180 K Avantgarde 1ste eigenaar / NL
geleverd / Dealer onderhouden / Volledig gedocumenteerd

Omschrijving

Specificaties

Origineel Nederlands geleverd auto door Victoria
(oﬀerte en factuur aanwezig), volledig dealer
onderhouden (alle facturen aanwezig), volledig
originele lak en in uitmuntende staat. Unieke auto,
waarvan geen tweede bestaat. Deze auto moet u
zien, hij ruikt zelfs nog als nieuw!!! Bel voor meer
informatie: Ferdy Vos 06-53201070

Km-stand:
Datum deel 1:
Kleur:
Interieur:

info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 22916086

Brandstof:
Transmissie:
Vermogen:
BTW verrekenbaar:

11.002
04-2010
Sanidinbeige metallic
Zwart half leder met
contrasterend stiksel
Benzine
Manueel
156 PK
Nee

Exterieur

Infotainment

• 220 parkeersensoren voor/achter
• 260 wegval type-aanduiding
• 690 noodreservewiel ipv tireﬁt
• R01 zomerbanden
• R48 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• U37 Mistlampen voor

• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 525 APS 50 kaartnavigatie geheel Europa met TMC
en DVD-audio

Interieur

• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certiﬁcering)
• 882 Interieurdetectie
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Brake Assist System
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

• 280 lederen stuurwiel
• 301 zwart half lederen bekleding met contrast
stiksel
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve ﬁjnstof-/koolstoﬃlter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 701A zwart half lederen bekleding
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• Airco (automatisch)
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten

Veiligheid

Overige
• 485 comfortonderstel
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• Stof/leder
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