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Mercedes-Benz C-Klasse Coupé 300 AMG Night Panorama Burmester
/ Assistentiepakket / Memory / MBUX / Camera Aut9

  

Omschrijving
Voorzien van AMG Nightpakket, advanced
infotainmentpakket, assistentiepakket, advanced
parkeerpakket, High-End lichtpakket, volledig digitaal
instrumentarium, ambienteverlichting, sportuitlaat,
panoramadak, Designo veiligheidsgordels in rood,
stoelverwarming, Burmester Soundsysteem,
draadloos opladen, gordelaanreiker, MBUX, 19" AMG
velgen en nog veel meer. 1ste eigenaar en in
smetteloze staat. Prijs is inclusief BTW/BPM. …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24725005

Specificaties
Km-stand: 6.187
Datum deel 1: 06-2020
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: AMG zwart leder/alcantara met

contrast stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 5U3 Diamond grille in zwart
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 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
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische
hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 665 19" AMG multispaaks lichtmetalen velgen in hoogglanzend
zwart/gepolijst
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• AMG-styling
• AMG styling
• B63 sportiever motorgeluid (schakelbaar)
• Elektrisch glazen panorama-dak
• FC Coupe
• 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
• R01 zomerbanden
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• U16 sportuitlaatsysteem

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide boordcomputer
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones
en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 651a AMG bekleding in leder/alcantara met contrast stiknaden
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht / klavierlak zwart
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-
schakeling
• 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
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U02 automatische gordelaanreiker links/rechts
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Y05 Designo rode veiligheidsgordels

Infotainment
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en
Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 79B DAB voorbereiding (activeerbaar dmv MB Connect)
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere
ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden dmv spraaksturing Hey
Mercedes, touchscreen bediening en WiFi hotspot
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D geheel
Europa met spraaksturing
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 464 volledig digitaal combi-instrument
• 506 Audio 20 GPS infotainmentsysteem met bluetooth
ondersteuning
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 859 Mediadisplay: 10,25 inch beeldscherm in hoge
resolutie
• 897 draadloos telefoon opladen

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 234 dodehoekassistent
• 243 Actieve spoorassistent dmv infrarood en camera's
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 273 uitstapwaarschuwing
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 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
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 486 AMG sportonderstel met selectief dempingssysteem
icm Sport Direct Steering
• 800 modeljaar 2020
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• B67 AMG voertuigsleutel in zwart hoogglans met chroom
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