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Mercedes-Benz GLC 220d 4-M AMG Panorama / Keyless / Burmester
/ Night / Assistentie / Standkachel / 20" Aut9

  

Omschrijving
Nieuwprijs €102115!!!! Voorzien van bijna alle
denkbare opties als AMG in- en exterieurpakket, AMG
Nightpakket, AMG 20" velgen, standkachel/koeling,
Burmester Surround Soundsysteem, MBUX
multimediasysteem, DAB radio, digitaal
instrumentarium, Keyless-Go pakket, automatische
kofferklep, Air-Balance pakket, assistentiepakket,
diefstal- en inbraakpakket, stoelverwarming
voor/achter, elektrisch verstelbare sportstoelen …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~25933718

Specificaties
Km-stand: 11.972
Datum deel 1: 01-2020
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: AMG zwart leder/alcantara met

wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 194 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 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
• 485 Agility control comfort-onderstel met selectief dempingssysteem
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 611 Uitstapverlichting
• 632 LED High Performance koplampen
• 720 Dakrail zwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen
met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• 992U Selenietgrijs metallic
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• D2L advanced licht pakket
• Elektrisch glazen panorama-dak
• 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
• RZY 20" AMG 5 dubbelspaaks velgen zwart/glansgedraaid in breedset

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en bekerhouders
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 244 AMG sportstoelen voor met meer zijdelingse steun en verstelbare
lendensteun
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 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
• 631a AMG zwart leder/alcantara met contrast stitching
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 723 bagageruimte afdekking
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• 888 Afsluitbare laadbodem
• D2K Advanced comfort pakket
• H31 sierdelen openporig eikenhout antraciet
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in nappaleder/gegalvaniseerd
met touch control buttons en F1-schakeling
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en parfumering
• 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
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• U40 Scheidingsnet tussen bagageruimte en passagierscompartiment

Infotainment
• 01U MB Connect Services voor navigatie
• 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
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 365 10'' Widescreen mediadisplay navigatie
• 367 Live Traffic Information
• 446 Touchpad tbv multimediasysteem
• 464 volledig digitaal combi-instrument
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 859 Mediadisplay: 10,25 inch beeldscherm in hoge resolutie
• 899 Multifunctionele telefonie: draadloos telefoon opladen en
koppeling buitenantenne
• D2I advanced infotainment pakket
• PBF voorbereiding connectiviteitspakket
• U82 dubbele USB-aansluiting achterin

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met gordelkrachtbegrenzers
• 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
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• D1F Assistentie pakket
• D2P Advanced parkeer pakket
• 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

Overige
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare voorkeurstijden
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 800 modeljaar 2020
• 851 Akoestisch glas voorste zijruiten
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• B67 AMG voertuigsleutel in zwart hoogglans met chroom
• DB2 Business pakket
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
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