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Mercedes-Benz C-Klasse Cabrio 250 AMG Airscarf / Aircap /
Comand / ILS / Camera / Rode cabriokap Aut9

  

Omschrijving
Prachtige kleurencombinatie en voorzien van vele
opties! Door ons geleverd en onderhouden en in
absolute nieuwstaat. Bel voor een afspraak: Ferdy
Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 24.210
Datum deel 1: 03-2018
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Nee

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 28226971
https://mb-vos.nl/~PDF~28226971


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 28226971  

Exterieur
• 5U4 Diamond grille
• 6U1 Akoestische kap met verhoogd klimaat- en geluidscomfort
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 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
• 742 rode cabriokap
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 776 wielkastverbreding
• 782 18" AMG velgen in titaangrijs/glanzend in breedset
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• B63 sportiever motorgeluid (schakelbaar)
• FA Cabrio
• 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
• R01 zomerbanden
• U21 sportuitlaat

Interieur
• 4U9 gedeeltelijk elektirsch bedienbare bagageruimtescheiding
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische
bediening
• 270 GPS Antenne
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd
nappa leder met contrasterende stiknaden
• 287 achterbankleuning in delen neerklapbaar
• 288 AIRCAP: automatisch windschermsysteem boven de voorruit
en tussen de hoofdsteunen
• 309 cupholder
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder en
passager
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones
en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• 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
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun en
uitschuifbaar zitgedeelte
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U02 automatische gordelaanreiker links/rechts
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Y05 Designo rode veiligheidsgordels

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen, opvragen
voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-Benz
Connect Me - Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hotspot, multimediasysteem met SD-slot
en 10GB geheug
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en
gordelkrachtbegrenzers
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• 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 verlaagd onderstel met selectief
dempingssysteem
• 808 Modeljaar 2018
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende
rijprogramma’s
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km interval
• P50 Cabrioletcomfortpakket incl. AIRCAP en AIRSCARF
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