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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 43 AMG 4-M Panorama / Distronic /
360 / Burmester / Night Aut9

  

Omschrijving
Wat een feest om mee te rijden is 367 pk sterke AMG
C43 T 4-Matic met 9-traps automaat en schakelbare
AMG performance uitlaat! Distronic plus,
panoramadak, 360 graden camera, head-up display,
touchpad, Burmester Surround Sound, elektrisch
kofferklep, akoustiekglas, lederen dashboard,
Comand, sfeerverlichting, Intelligent Light System,
automatisch wegklapbare trekhaak, Designo rode
gordels, AMG nightpakket, alarm klasse 3 en …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23234441

Specificaties
Km-stand: 69.886
Datum deel 1: 04-2017
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met

contrast stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 368 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 5U4 Diamond grille
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 661 18" vijfspaaks AMG velgen
• 720 Dakrail zwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 AMG verbrede voorschermen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met afstandsbediening
• 992U Selenietgrijs metallic
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Metaalkleur
• 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
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas
• Parkeer assistent
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar
• Trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie (550)
• U47 AMG kofferspoiler

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en bekerhouders
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 641A AMG zwart leder/alcantara met rode stiknaden
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht / klavierlak zwart
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• 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
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier (873)
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd
• Y05 Designo rode veiligheidsgordels

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen, opvragen
voertuigstatus en openen/sluiten
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me connect-services
• 360°-camera (501)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 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
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio installatie premium
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Burmester® surround sound system (810)
• Head-up display
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• PAE Soundcomfortpakket
• Rondomzicht camera
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem,
actieve spoorassistent en ac
• 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
• 260B airbagschild rondom
• 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
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Grootlicht-assistent
• 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
• Voertuig Volg Systeem met meldkamerabonnement

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates (502)
• 4-Matic AMG specifieke 4-wielaandrijving met optimale koppelverdeling
• 9g-tronic (421)
• 45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen (661)
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 488 AMG Ride Control sportonderstel met instelbare demping & luchtvering met niveauregeling op de
achteras
• 851 Akoestisch glas voorste zijruiten
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achterbankleuning in delen neerklapbaar (287)
• Actieve dodehoekassistent (237)
• Actieve spoorassistent (238)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• AMG-spoilerrand (U47)
• Amg-vloermatten (U26)
• AMG Line Exterieur (P31)
• Amg line interieur (P29)
• Amg performance-uitlaat inschakelbaar (U78)
• AMG RIDE CONTROL-sportonderstel (488)
• Automatische airconditioning THERMOTRONIC (581)
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor, transmissie, ESP® en besturing
• Bas plus (268)
• Bas plus (269)
• Binnen- en linkerbuitenspiegel automatisch dimmend (249)
• Bovenkant dashboard in lederlook ARTICO (U09)
• Brandblusser (682)
• Brandstoftank met grotere inhoud (916)
• Cilinderinhoud 3.0 liter (M30)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de achterzitplaatsen (U01)
• Communicatiemodule (3g) voor het gebruik van mercedes me connect-serv (360)
• Cupholder (309)
• Dakrailing (720)
• Diamond grille (5U4)
• Distronic plus (233)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Dynamic select (B59)
• GPS Antenne (270)
• Handleiding duits (02B)
• Head-up display (463)
• Headunit europa (3U1)
• Instaplijsten met "mercedes-benz" opschrift (U25)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Interieurverlichtingspakket (876)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• Live traffic information (367)
• Mercedes-benz noodoproepsysteem (351)
• Modeljaar (807)
• Motorrestwarmte installatie (670)
• Nightpakket (P55)
• Opberg pakket (30P)
• Panorama schuifdak (413)
• Parkeerpakket (P44)
• Pre-safe®-rem (300)
• Pre-safe® plus (253)
• Pre-safe® plus (271)
• PRE-SAFE® veiligheidssysteem (299)
• Regensensor voor ruitenwissers (345)
• Remote Online (11U)
• Rijassistentiepakket plus (23P)
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sfeerverlichting (877)
• Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht (739)
• Spiegelpakket (P49)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Telefoonantenne (274)
• TIREFIT met bandencompressor (B51)
• Touchpad (448)
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via toets
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Veiligheidsgordels in rood (Y05)
• Veiligheidspakket achter (298)
• Verlichting: uitstaplichten in de portieren (611)
• Voetgangersbescherming met actieve motorkap (U60)
• Warmte- en geluidswerend glas (851)
• Warmtewerend donker getint glas (840)
• Weglaten typeaanduiding op achterklep (260)
• Wielkastverbreding voor AMG velgen (776)
• Wijzigingsjaar (057)
• Zitcomfortpakket (P65)
• Zomerbanden (R01)
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