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Mercedes-Benz GLC 250 4-M Prestige 1ste eigenaar / dealer
onderhouden Aut9

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto met volledige
dealerhistorie. In smetteloze staat en compleet
uitgerust met oa zadelbruin lederen bekleding,
zwarte hemelbekleding, LED Intelligent Light System,
dodehoekassistent, geïntegreerde zonneschermen in
de achterportieren, cruise control, GARMIN 3d
kleurennavigatie met spraaksturing, spiegelpakket,
anti-diefstalpakket, Exclusive interieurpakket,
Exclusive exterieurpakket, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~27048911

Specificaties
Km-stand: 69.886
Datum deel 1: 10-2015
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zadelbruin leder met contrast

stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 485 Agility control comfort-onderstel met selectief
dempingssysteem
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 afneembare trekhaak
• 611 Uitstapverlichting
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 900 chroompakket exterieur
• 992U Selenietgrijs metallic
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P23 Exclusive exterieur met oa 18" 5-spaaks velgen,
chroompakket, optische bodembeschermingsplaat
voor/achter, aluminium dakrailing, dubbele uitlaten en
diverse chroomaccenten
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R01 zomerbanden
• R96 18" vijfspaaks lichtmetalen velgen

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 234 Zadelbruin leder met dubbel stitching
• 270 GPS Antenne
• 309 cupholder
• 313 geïntegreerde rolgordijnen in de achterportieren
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• H09 Essenhout bruin openporig
• Lederen bekleding
• 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
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere
ontvangstkwaliteit
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 448 touchpad
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 7"
kleurendisplay, touchpad en 2 USB-aansluitingen
• 818 CD speler
• B54 Live Traffic Information

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met
gordelkrachtbegrenzers
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 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
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met
3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 806 modeljaar 2016
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT met 5 verschillende
rijprogramma’s
• DC2 Prestige pakket
• GA automaat
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km
interval
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
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