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Mercedes-Benz B-Klasse 200 Style | Auto trekhaak | Bi-xenon |
Camera | PTS | ECC | Verwarmde Stoelen | Aut7

  

Omschrijving
Zeer complete auto met volledige historie. Wordt
geleverd met nieuwe service en APK. In zeer nette
staat. Bel voor een afspraak: Ferdy Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 79.057
Datum deel 1: 01-2014
Kleur: Monolithgrau metallic
Interieur: Domburg zwart stoffen

bekleding
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 156 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 55R 16" lichtmetalen 10-Spaaks velgen
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 240 LED dagrijverlichting
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak met ESP-
aanhangwagenstabilisatie
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 645 M+S banden af fabriek
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 893 Monolithgrau metallic
• 900 chroompakket exterieur
• B51 tirefit incl. luchtkompressor

Interieur
• 13P Klimacomfort pakket
• 280 lederen stuurwiel
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• 723 bagageruimte afdekking
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem
en 12V-aansluiting
• H88 carbonlook sierlijsten interieur
• H88 sierdelen matrixlook
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• U59 zitcomfortpakket incl. meervoudige
verstelmogelijkheden vd voorstoelen
• U62 Licht- en zichtpakket:
interieurverlichtingspakket, sfeerverlichting, verlichte
instaplijsten, verlichte opbergvakken, verlichte make-
up spiegels, licht- en regensensor en automatische
sluiting panoramadak bij regen

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 485 comfortonderstel
• 804 modeljaar 2014
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km
interval
• P27 Style-paket
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