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Mercedes-Benz C-Klasse
180 156pk Avantgarde
Bouwjaar:

2012 (5 december 2012)

Massa:

1.370 kg

Max trekgewicht:

1.800 kg

Tellerstand:

194.141 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

41ZJS2

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

156 PK

€ 11.940,Exterieur
Dimlichten automatisch

Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Lichtmetalen velgen

Metaalkleur

mistlampen voor

Infotainment
Audio-navigatie full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Airco (automatisch)

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Boordcomputer

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

Apk t/m 05-12-2022.
De Mercedes-Benz C-klasse combineert comfort met een uitstekende wegligging en dynamische rijkwaliteiten. Het gaat hier om een auto uit 2012
die 194.141 kilometer op de teller heeft staan. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. Het aanwezige start-stopsysteem draagt actief bij aan brandstofbesparing. Natuurlijk behoren verstelbare lendensteunen, metallic lak,
elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Het navigatiesysteem en het audiosysteem bedient u met knoppen op het stuur. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige
binnentemperatuur. 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. Op een rustige weg komt de cruise control helemaal tot z′n
recht. Ook lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Zoals u mag verwachten van deze Mercedes-Benz C-klasse is hij
uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Brake assist verhoogt de remdruk in een noodsituatie zodat u sneller stil staat. De
hellingproef is verleden tijd. De hill hold control zorgt voor volmaakte stilstand op ieder aﬂopend wegdeel. Slappe banden slijten sneller. Gelukkig
waarschuwt het bandenspanningscontrolesysteem op tijd wanneer het tijd wordt voor nieuwe lucht.
Hebben we u overtuigd? Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om direct een proefrit in te plannen. Druk op de knop hiernaast en wij nemen
zo snel mogelijk contact met u op.

