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Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 180 CDI 120pk Ambition Elegance
Bouwjaar:

2013 (28 juni 2013)

Massa:

1.515 kg

Max trekgewicht:

1.800 kg

Tellerstand:

195.506 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

6-KRJ-42

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

120 PK

€ 10.940,Exterieur
bi-xenon koplampen

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Dakrails

Dimlichten automatisch

Koplampen adaptief

koplampreiniging

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16"

Metaalkleur

mistlampen voor

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Trekhaak

Trekhaak

Infotainment
Audio-navigatie full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Kunstlederen bekleding

Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun achter

Boordcomputer

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Houtafwerking interieur

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarmsysteem

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Licht-pakket

Style-pakket

De nieuwste technieken zijn samengevoegd in een smaakvol ontworpen auto en maken van deze Mercedes-Benz C-klasse Estate een uitblinker in
veiligheid en comfort. Bovendien is de auto een uitstekende caravan trekker. Stoelverwarming is een plezierige extra in de auto. Binnen de
kortste tijd is uw stoel behaaglijk warm. Xenonverlichting zorgt in het donker voor beter zicht. Ook is de auto voorzien van: 16 inch lichtmetalen
velgen, aluminium dakrailing, verstelbare lendesteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
U kunt het audiosysteem en het navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische
airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een
automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de plaats van bestemming helpen de
parkeersensoren voor en achter u om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren. Er is cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers.
Deze Mercedes-Benz is voorzien van lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Brake assist is uw redder in een noodsituatie. Bij een
dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo
rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies
in een band krijgt u automatisch een waarschuwing.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij. We kunnen ons
voorstellen dat een proefrit wilt maken met deze Mercedes-Benz. Belt u ons snel?

