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Mercedes-Benz C-Klasse 180 Bluetec Lease Edition Intelligent Light
System / Cruise Control / Navi

  

Omschrijving
Verkeerd in zeer nette staat! Bel voor een afspraak:
Ferdy Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 139.018
Datum deel 1: 10-2015
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Zwart stoffen bekleding
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Vermogen: 116 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 775u Iridiumzilver metallic
• 805 modeljaar 2015
• 900 chroompakket exterieur
• FW Limousine
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• R48 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in
Himalayagrijs en glanzend

Interieur
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• H80 Sierdelen in pianolak zwart
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun
en uitschuifbaar zitgedeelte
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 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
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 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
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 Agility control Avantgarde
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achterruitverwarming met tijdrelais
• Adaptive brake
• Airbag voor bestuurder en voorpassagier
• Anti Blokkeer Systeem (ABS)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bagagenet aan de linker zijkant van de bagageruimte
met twee haken
• Bekerhouder
• Bluetooth interface met handsfree functie
• Brillenvak in de dakconsole
• Buitenspiegels verwarmd en elektrisch verstelbaar
• Centrale vergrendeling met int.schak.+crashsensor
• Derde remlicht met led-techniek
• Driespaaks multifunctioneel stuurwiel in leder zwart
• Electronic Stability Program (ESP)
• Elektrisch parkeerrem
• ESP® dynamische bochtenassistent
• Handschoenenvak geventileerd
• Instaplijsten voor met opschrift 'Mercedes-Benz'
• ISOFIX-kinderzitbevestiging met Top Tether achter
• Kofferdeksel op afstand ontgrendelbaar
• Led-achterlichten
• Luidsprekers met frontbass®
• Middenarmsteun voor neerklapbaar
• Sidebags voor (uitgevoerd als thorax-/pelvisbag)
• Stoel linksvoor elektrisch bedienbaar
• Stuurkolom mechanisch verstelbaar
• U85 Adblue-tank met groter volume
• Warmtewerend glas groen rondom
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