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Mercedes-Benz C-Klasse 180 Avantgarde Schuifdak / Spoorpakket
Aut7

  

Omschrijving
Door ons geleverd en onderhouden, deze prachtige
C180 in Iridiumgrijs. Zeer rijkelijk uitgerust met oa
elektrisch schuif/kanteldak transparant, actieve
spoor- en dodehoekassistent, 3D fullmap
kleurennavigatie met spraaksturing, bluetooth
telefonie en audiostreaming, sfeerverlichting icm
verlichte instaplijsten, cruise control,
parkeersensoren voor/achter, spiegelpakket,
zitcomfortpakket, stoelverwarming, neerklapbare …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23349926

Specificaties
Km-stand: 147.131
Datum deel 1: 08-2014
Kleur: Iridiumgrijs metallic
Interieur: Zwart half leder met contrast

stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 156 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 80R 17" vijf-dubbelspaak titaniumgrijs velgen
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 620 Halogeenkoplampen met geïntegreerde led-
dagrijverlichting
• 805 modeljaar 2015
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 301 zwart half lederen bekleding met contrast
stiksel
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 Pianolak zwart/aluminium dwarsgeslepen licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• P14 Avantgarde pakket interieur
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere
ontvangstkwaliteit
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm
kleurendisplay, USB-interface en bluetooth streaming
• 818 CD speler

Veiligheid
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 476 Spoorassistent
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 677 AGILITY CONTROL-onderstel met verschillende
rijprogramma's en instelbaar dempingssysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
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