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Mercedes-Benz C-Klasse 180 Avantgarde Advanced / Schuifdak /
Groot Navi Aut9

  

Omschrijving
Facelift. Door ons geleverd en onderhouden en in
absolute nieuwstaat. Bel voor een afspraak: Ferdy
Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 38.458
Datum deel 1: 02-2019
Kleur: Polarwit basis
Interieur: Zwart half leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 156 PK
BTW verrekenbaar: Nee

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 27391669
https://mb-vos.nl/~PDF~27391669


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 27391669  

Exterieur
• 5U4 Diamond grille
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 611 Uitstapverlichting
• 632 LED High Performance koplampen
• 645 M+S banden af fabriek
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 877 afzonderlijke kofferbakvergrendeling
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R43 17 inch tienspaaks lichtmetalen velgen
himalayagrijs, glansgedraaid
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen

Interieur
• 270 GPS Antenne
• 287 achterbankleuning in delen neerklapbaar
• 301 zwart half lederen bekleding met contrast
stiksel
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 737 middenconsole in zwart openporig essen
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• P14 Avantgarde pakket interieur
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten

Infotainment
• 08U MB connect
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-
usb- en Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 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
• 506 Audio 20 GPS infotainmentsysteem met
bluetooth ondersteuning
• 537 DAB digitale radiotuner
• 859 Mediadisplay: 10,25 inch beeldscherm in hoge
resolutie

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 218 Achteruitrijcamera
• 234 dodehoekassistent
• 243 Actieve spoorassistent dmv infrarood en
camera's
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 273 uitstapwaarschuwing
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 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
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 677 Agility control Avantgarde
• 809 Modeljaar 2009
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende
rijprogramma’s
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