Mercedes-Benz C180 Coupe Aut7 AMG STYLING EXTER/INTER-PANORAMA DAK-NAVI-LED HIGHKEYLESS-STOELVERW.-COMPL.
Kenteken

RD-181-G

Kilometerstand

28673

Bouwjaar

04-01-2016

Kleur

Selenietgrijs metallic

Brandstof

Benzine

Gewicht (kg)

1405

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

Marge

€ 36.900,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 235 - Actieve parkeerassistent

• 475 - Bandenspanningscontrolesysteem (RDK)

• 877 - Ambient sfeerverlichting

• 246 - Analoge klok midden op dashboard
• 258 - Collision prevention assist

• 486 - Sportonderstel
• 51U - Interieurhemel zwart

• 893 - KEYLESS GO startfuntie
• 916 - Brandstoftank met grotere inhoud 66l.

• 287 - Neerklapbare achterbank in ongelijke delen

• 522 - AUDIO 20 CD met touchpad

• B03 - ECO Start Stop functie

• 345 - Regensensor
• 357 - Navigatie; Garmin MAP PILOT (kleurenscherm)

• 580 - Automatische airconditioning, Thermatiek
• 632 - High-performance led-koplampen

• P29 - AMG Line interieur; bestaat uit o.a. sportstoelen, 3
spaaks MF stuurwiel, diverse delen in zilverchroom, diverse

• 413 - Panoramaschuifdak
• 427 - Zeventraps automatische transmissie 7G TRONIC

• 736 - Afwerking interieur esche zwart
• 782 - Lichtnetalen velgen AMG, 5 spaaks, 18 inch

delen in pianolak bij middenconsole,
interieurverlichtingspakket, AMG sportpedalen in geborsteld

PLUS

• 873 - Stoelverwarming voorstoelen

rvs met zwarte rubbernoppen, interieurhemel in stof zwart,

• 440 - Tempomaat (cruisecontrol) inclusief Speedtronic

• 876 - Interieurverlichtingspakket

combi instrument met twee ronden klokken en 13,79 cm multif.
TFT display, enz.
• P31 - AMG Line exterieur; bestaat uit o.a. AMG voorskirt met
sportief markante luchtinlaten met rooster en chromen
sierdeel, AMG dorpelverbreders en AMG sideskirts in
diffusorlook met sierdeel in carrosseriekleur, AMG velgen 18
inch, sportonderstel, sport dynamic steering, remschijven voor
geperforeerd, rembklauwen met opschrift Mercedes Benz,
enz.
• P49 - Spiegelpakket inclusief binnen en linkerbuitenspiegel
automatisch dimmend, buitenspiegel links en rechts elektrisch
inklapbaar
• U25 - Instaplijsten verlicht met AMG opschrift
• U60 - Voetgangerprotectiesysteem

Opmerkingen
Deze bijzonder mooie Mercedes-Benz C180 Coupe heeft maar 28000 km gereden en is voorzien van de juiste kleurstelling en uitvoering. Mede door het AMG-stylingspakket (exterieur en interieur) is
deze auto een stoere verschijning. Tevens is de auto voorzien van een panorama dak, navigatie, LED high performance verlichting, stoelverwarming, deelbare achterbank, keyless start, enz. De auto
wordt geleverd met 12 maanden volledige MBSG-garantie.
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