Mercedes-Benz C200 Estate Aut.7 AMG STYL-LUCHTV.-DISTR.-MEMORY-LEER-NAVI-LED-SPOORDODEHOEK-COMPLEET
Kenteken

KF-441-B

Kilometerstand

115069

Bouwjaar

12-08-2016

Kleur

Selenietgrijs metallic

Brandstof

Benzine

Gewicht (kg)

1405

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

Marge

€ 27.900,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 246 - Analoge klok midden op dashboard

• 581 - Automatische comfort airconditioning Thermotronic

• B03 - ECO Start Stop functie

• 275 - Volledig elektrisch verstelbare voorstoelen met
memory pakket

• 628 - Adaptieve grootlicht assistent
• 642 - LED Intelligent Light System

• P17 - Keyless Go pakket; Keyless Go, kofferdeksel op
afstand te openen/sluiten, hand ree access, verlichten

• 294 - Kneebag voor de bestuurder

• 736 - Afwerking interieur esche zwart

kofferdekselgreep

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

• 788 - AMG velgen; 19 inch multi spaaks design
• 840 - Privacyglass achterste ramen en achterruit

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

• 483 - Airmatic pakket; luchtvering met traploze
dempingsregeling

• 873 - Stoelverwarming voorstoelen
• 877 - Ambient sfeerverlichting

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

• 501 - 360 graden camera

• 916 - Brandstoftank met grotere inhoud 66l.

rvs met zwarte rubbernoppen, interieurhemel in stof zwart,

• 522 - AUDIO 20 CD met touchpad

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.
• P44 - Parkeerpakket Inclusief Park Pilot met parkeerassistent
PARKTRONIC en 360°-camera
• P49 - Spiegelpakket inclusief binnen en linkerbuitenspiegel
automatisch dimmend, buitenspiegel links en rechts elektrisch
inklapbaar
• P54 - Diefstal /inbraakalarm, klasse 3

Opmerkingen
Deze Mercedes-Benz C200 Estate Aut.7 is een NL dealer geleverde en onderhouden van 1e eigenaar afkomstig. De auto is zeer compleet uitgevoerd met o.a. AMG Stylingspakket, Luchtvering, Distronic,
Memory pakket, Volledige Lederen bekleding, LED lampen, Navigatie, Spoor-dodehoek assistent 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

