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Mercedes-Benz GLC Coupé 250 d 4-M AMG Night Luchtvering /
Distronic / Memory / Dak / 360 camera / 20" Aut9

Omschrijving Specificaties
Km-stand: 89.210
Datum deel 1: 06-2018
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart geperforeerde leder met

wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 204 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
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 739 AMG Carbon exterieurpakket
spiegels/voorskirt/diffuser/dorpels
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper
en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 877 afzonderlijke kofferbakvergrendeling
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten
met afstandsbediening
• 900 chroompakket exterieur
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• 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

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten
en bekerhouders
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 309 cupholder
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 723 bagageruimte afdekking
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 888 Afsluitbare laadbodem
• 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 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen, opvragen
voertuigstatus en openen/sluiten
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere
ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van
Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online
mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge
resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-
kaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-
integratie via Android Auto of Apple Car
• 815 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief
Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve
spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en
noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive
brake met noodingreep
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome
remingreep
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 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
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 808 modeljaar 2008
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende
rijprogramma’s
• Luchtvering
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