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Mercedes-Benz C-Klasse Cabrio 200 Edition 1 AMG AUTOMAAT ALLE OPTIES
Merk

Mercedes-Benz

Model

C-Klasse

Type

Cabrio 200 Edition 1
AMG AUTOMAAT ALLE
OPTIES

Bouwjaar

2016

Kilometerstand

128.787 km

Carrosserie

Cabriolet

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€36.750,00
Merk
Mercedes-Benz

Model
C-Klasse

Type
Cabrio 200 Edition 1 AMG AUTOMAAT ALLE
OPTIES

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
184

Bouwjaar
2016

Kilometerstand
128787

Accessoires

• 18 INS VELGEN

• ABS

• Accident Avoidance System

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Achteropkomend verkeer waarschuwing

• Achteruitrijcamera

• ACHTER UIT RIJ CAMERA

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) knie

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Alarmsysteem

• Aluminium interieur afwerking

• AMG LINE EXTRIEUR

• AMG LINE INTRIEUR

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun voor

• Audio installatie

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Bots herkenning en activatie

• Brake Assist System

• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Cabrio-pakket

• Chroom delen exterieur

• Connected services

• Cruise control

• Dimlichten automatisch

• DISTRONIC PLUS

• Dodehoek detector

• DVD speler

• Electronic Brake Distribution

• Electronic climate controle

• Electronic Stability Program

• Elektrisch bedienbare kap

• Elektrische ramen voor

• ESP
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• Grootlicht-assistent

• Head-up display

• HEAD UP DISPLAY

• Hill hold-functie

• Kruisend verkeer detectie

• LED achterlichten

• LED dagrijverlichting

• Lederen/stof bekleding

• Lederen stuurwiel

• LEDER SPORT INTRIEUR

• LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEEM

• LED koplampen

• LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)

• Lichtmetalen velgen 19"

• Metaalkleur parelmoer

• Multimedia-voorbereiding

• Navigatie-pakket

• Navigatie-systeem full map

• Navigatie-systeem full map + hard disk

• Nekverwarming

• Parkeer-assistent

• Parkeer pakket

• Parkeersensor achter

• Parkeersensor voor

• Regensensor

• Rijassistentiepakket

• Rijstrooksensor met correctie

• Rondomzicht camera

• Ruitensproeiers verwarmbaar

• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

• Speciale kleur

• Spiegel-pakket

• Spoor-pakket

• Sportonderstel

• SPORT PAKKET

• Sportstuur

• Spraakbediening

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• STOELVERWARMING

• Stuur verstelbaar

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Vermoeidheids herkenning

• Voorstoelen verwarmd

• Warmtewerend glas

• WiFi voorbereiding

• Windscherm
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Opmerkingen
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. De AMG-styling geeft deze auto een bijzonder karakter en staat voor
sportiviteit en exclusiviteit. Met een viercilinder motor en een automatische transmissie beschikt deze Mercedes-Benz over uitstekende
prestaties. Tijdens de koude maanden is stoelverwarming een voorziening die u niet wilt missen. Het elektrische cabriodak opent snel
en soepel. Zo geniet u maximaal van elke kilometer die u open rijdt. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder
meer 19 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, windscherm, warmtewerend glas, led-achterlichten, pearl metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare
achterbank en armsteun voorin.
Tijdens de rit bedient u het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem met de knoppen op het stuur of met uw stem. Connected
drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. U verwacht natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er dan
ook. Soepel inparkeren in de krapste parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk. In deze Mercedes-Benz kunt u zich
concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig
is. U hoeft er niets aan te doen. Bovendien zorgt de distronic plus dat u de juiste afstand houdt tot uw voorligger. Natuurlijk behoren
head-up display, sportstuur met schakelpaddels, dvd-systeem en automatisch dimmende binnenspiegel ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Met het accident avoidance system heeft u een
extra paar ogen aan boord. Het systeem waarschuwt bij een dreigende aanrijding. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met
verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken
kan voorkomen. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk. De veiligheid van
deze auto wordt verder verhoogd door frontale botsbescherming, dodehoekdetectie en gordijnairbags achter.
Bent u nieuwsgierig naar deze Mercedes-Benz C-klasse Cabrio? Laat het ons dan snel weten. WWW.ROBVDHEUVELAUTOS.NL
BEDRIJVENWEG 16 5272PB SINT-MICHIELSGESTEL
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