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Mercedes-Benz C-Klasse
350 e 279pk Aut.7
Bouwjaar:

2015 (30 december 2015)

Massa:

1.680 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

117.797 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

HT-658-P

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 24.940,Exterieur
LED koplampen

Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Grootlichtassistent

Koplampen adaptief

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Warmtewerend glas

Infotainment
Rondomzicht camera

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Interieur
Electronic climate controle

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun voor

Comfortstoel(en)

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Kunstlederen bekleding

Multifunctioneel lederen stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Binnen/buitensp. aut. dimmend

Elektronisch Stabiliteits Programma

Vermoeidheids herkenning

Overige
Connected services

Luchtvering

Oplaadmogelijkheid

De eerstvolgende onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd 143.000. Alle technologie in de Mercedes-Benz C-klasse is er op gericht om uw rit
veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Onder de motorkap ligt een zuinige viercilinder motor. Luchtvering zorgt voor een onovertroﬀen comfort
tijdens het rijden. De stoelverwarming maakt het interieur snel behaaglijk op koude dagen. Tot de uitrusting van deze Mercedes-Benz behoren
ook 17 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, leddagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Het audiosysteem laat zich gemakkelijk bedienen met de audiobediening op het stuurwiel. Je weet altijd waar je moet zijn, dankzij het full map
navigatiesysteem. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete muziek
bij de hand. De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. De achteruitrijcamera laat duidelijk zien hoeveel ruimte u nog heeft bij
het inparkeren. De elektronische systemen in deze Mercedes-Benz helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare
verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten.
In de Mercedes-Benz C-klasse heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Om te voorkomen dat u tijdens lange ritten achter het stuur
in slaap valt, is deze auto voorzien van vermoeidheidsherkenning. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om
de kans op een klapband te verminderen.
Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Wilt u nader kennismaken met deze Mercedes-Benz C-klasse?
Maak dan nu een afspraak.

