Mercedes-Benz GLC43 AMG 4M Coupe-DISTR.PLUS-SCHUIFD.-DODEHOEK-SPOOR-MEMORY-LUCHTVER.KEYLESS-CAMERA-TREKH.-BURMESTER-ZEER COMPLEET
Kenteken

G-805-ZV

Kilometerstand

47363

Bouwjaar

15-01-2018

Kleur

Hyazinthrood metallic

Brandstof

Benzine

Gewicht (kg)

1755

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

BTW is aftrekbaar

€ 69.900,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 235 - Actieve parkeerassistent

• 500 - Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• 890 - Achterklep electrisch te openen en te sluiten

• 249 - Spiegels: linksbuiten en binnen automatisch dimmend
• 253 - Waarschuwings en beschermingssysteem voor

• 513 - Snelheidslimiet assistent
• 51U - Interieurhemel zwart

• 893 - KEYLESS GO startfuntie
• K11 - Adaptive remlicht

aanrijdingen van achter

• 531 - Comand Online; bestaat uit o.a. 31,2 cm

• P29 - AMG Line interieur; bestaat uit o.a. sportstoelen, 3

• 275 - Volledig elektrisch verstelbare voorstoelen met
memory pakket

kleurendisplay met hoge resolutie. Snelle navigatie vanaf
hardeschijf voor de gedigitaliseerde gebieden in Europa, 3D

spaaks MF stuurwiel, diverse delen in zilverchroom, diverse
delen in pianolak bij middenconsole,

• 294 - Kneebag voor de bestuurder
• 299 - Presafe, veiligheidssysteem reagerend op bepaalde

navigatie met topografische kaartweergave, fotorealistische
3D gebouwen en 3D kaartcontrole, weergave van Nasa

interieurverlichtingspakket, AMG sportpedalen in geborsteld
rvs met zwarte rubbernoppen, interieurhemel in stof zwart,

kritische rijsituaties

satellietfotos, enz. enz.

combi instrument met twee ronden klokken en 13,79 cm

• 309 - Cupholders voorin
• 30P - Opbergpakket

• 550 - Trekhaak, mechanisch wegklapbaar
• 580 - Automatische airconditioning, Thermatiek

multif. TFT display, enz.
• P31 - AMG Line exterieur; bestaat uit o.a. AMG voorskirt met

• 345 - Regensensor

• 628 - Adaptieve grootlichtassistent plus

sportief markante luchtinlaten met rooster en chromen

• 414 - Schuif /kanteldak: transparant
• 421 - Negentraps automatische transmissie 9G tronic

• 642 - LED Intelligent Light System
• 739 - Sierdelen in aluminium

sierdeel, AMG dorpelverbreders en AMG sideskirts in
diffusorlook met sierdeel in carrosseriekleur, AMG velgen 18

• 448 - Touchpad
• 475 - Bandenspanningscontrolesysteem (RDK)

• 810 - Burmester surround sound system
• 840 - Privacyglass achterste ramen en achterruit

inch, sportonderstel, sport dynamic steering, remschijven voor
geperforeerd, rembklauwen met opschrift Mercedes Benz,

• 489 - Airmatic: actieve luchtvering en automatisch zakkend

• 873 - Stoelverwarming voorstoelen

enz.

bij hogere snelheid

• 875 - Ruitensproeierinstallatie verwarmd
• 876 - Interieurverlichtingspakket

• P44 - Parkeerpakket Inclusief Park Pilot met
parkeerassistent PARKTRONIC en 360°-camera

• 877 - Ambient sfeerverlichting

• P54 - Diefstal /inbraakalarm, klasse 3
• P55 - Nightpakket, bestaande uit: Grille in zwart glanzend
met chroominleg, buitenspiegels zwart gelakt.
• U25 - Instaplijsten verlicht
• U26 - AMG vloermatten
• U35 - 12V aansluiting in kofferruimte
• U60 - Actieve motorkap reversibel

Opmerkingen
Deze Mercedes-Benz GLC 43AMG is zeer compleet uitgevoerd met praktisch alle denkbare optie zoals o.a. Distronic plus schuif-kanteldak, trekhaak volledige geïntegreerd, spoor en dodehoek assistent,
aktieve parkeer assistent, Memory pakket, parkeer pakket incl. 360 camera, luchtvering, comand navigatie, led verlichting, Burmester sound enz. enz. De auto wordt geleverd met 12 maanden volledige
MBSG garantie!!

Adres:

Industrieweg 39
6651 KR Druten

Telefoon:

0487 59 3580

Webiste:

www.paulvanbergen.nl

