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Mercedes-Benz GLC-Klasse 250 d 4-M AMG Night / Exclusive /
Burmester / Memory / Comand Aut9

  

Omschrijving
In nieuwstaat verkerende GLC250d 4-matic met
slechts 37dkm. De auto is met de grootste zorg
samengesteld en beschikt oa over AMG
exterieurpakket, AMG Nightpakket, Exclusive
interieurpakket, lederen dasbboard met contrast
stitching, elektrisch verstelbare stoelen met
verwarming en geheugen, 360 graden camera,
dodehoekassistent, automatische kofferklep, Head-
Up display, Intelligent Light System met adaptieve
grootlichtassistent, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23411692

Specificaties
Km-stand: 37.937
Datum deel 1: 06-2017
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zadelbruin leder met contrast

stitching
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 204 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 99R 19" vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 720 Dakrail zwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• 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

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 234 Zadelbruin leder met dubbel stitching
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 lederen stuurwiel
• 309 cupholder
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische
airconditioning voor/achter met aparte klimaatzones
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 670 motorrestwarmte installatie
• 723 bagageruimte afdekking
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• P22 Exclusive Interieur met oa dashboard en
portieren in leder, luxe bekleding,
interieurverlichtingspakket en chroomapplicaties
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast
stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

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
• 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
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 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
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met
3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 486 AMG sportonderstel
• 807 modeljaar 2017
• 851 Akoestisch glas voorste zijruiten
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
• U85 Adblue-tank met groter volume
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