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Mercedes-Benz C-Klasse Estate 220 Bluetec AMG Panorama / HUD /
Memory Aut7

  

Omschrijving Specificaties
Km-stand: 129.875
Datum deel 1: 10-2014
Kleur: Polarwit metallic
Interieur: AMG zwart leder met contrast

stitching
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 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
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 782 18" AMG velgen in titaangrijs/glanzend in
breedset
• 805 modeljaar 2015
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• 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
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 achterbankleuning in delen neerklapbaar
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 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
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 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
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm
kleurendisplay, USB-interface en bluetooth streaming
• 818 CD speler

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 463 Head-up display met snelheidsassistent,
navigatie en weergave assistentiesystemen
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 20P Business-pakket plus met Comand online,
regen-e lichtsensor, ILS, stoelverwarming voor en
grotere brandstoftank
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 486 AMG Performance onderstel obv Active Body
Control met instelbare rijprogramma's
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende
rijprogramma’s
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