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Mercedes-Benz CKlasse
Estate 180 Prestige

€ 27.950,-

2016

48.705 KM

Kenmerken

Merk

Mercedes-Benz

Bouwjaar

-

Tellerstand

48.705 KM

Model

C-Klasse

Kleur

grijs

Vermogen

156 PK

Type

Estate 180 Prestige

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1595 CC

Prijs

€ 27.950,-

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1400 KG

Foto's voertuig

Exterieur

buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
dakrails
dimlichten automatisch
LED-koplampen
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Ruitenwisser met regensensor
Spiegelpakket
warmtewerend glas

Interieur & Comfort

airco (automatisch)
Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier
achterbank in delen neerklapbaar
armsteun voor
bagage-scheidingsnet
bagagedek
Cruisecontrol met HOLD-functie en variabele
snelheidsbegrenzing SPEEDTRONIC
elektrische ramen voor en achter
elektrisch verstelbare voorstoel(en)
lederen stuurwiel
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuurwiel multifunctioneel

Overig

binnen/buitensp. aut. dimmend
Instructieboekjes aanwezig
Rookvrij
start/stop systeem
Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar

Infotainment

Garmin® MAP PILOT
AUDIO 20 CD met touchpad
Bluetooth telefoonvoorbereiding
connected services
multimedia-voorbereiding

Veiligheid

achteropkomend verkeer waarschuwing
Anti Blokkeer Systeem
Antidiefstalpakket inclusief diefstal/inbraakalarminstallatie (EDW) met
wegsleepbeveiliging en interieurdetectie
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)
parkeer assistent
parkeersensor voor en achter
passagiersairbag
zij airbag(s) voor

Opmerkingen

Schitterende in nieuwstaat verkerende C180 Estate Prestige uitvoering met slechts 48.000km! Voorzien van o.a. Navigatie,
sportstoelen, LED verlichting, stoelverwarming, climate control, parkeersensoren voor en achter met parkeerassistent, afneembare
trekhaak, elek inklapbare spiegels, etc.
Auto is perfect onderhouden en voorzien van alle bijbehorende boekjes en documentatie.
Wij gaan niet voor de "laagste" prijzen maar wij streven naar service en kwaliteit. Onze auto's worden technisch nagekeken door
onze monteurs in onze eigen werkplaats.
Wij staan "achter" onze auto's en daarom verkopen wij onze auto's met garantie. Dit kan 3 maanden of 6 of 12 maanden BOVAG
garantie zijn. Mits dit anders staat vermeld!
Wij berekenen een aﬂeveringspakket om de auto zo goed en netjes mogelijk rijklaar te maken en zodoende de kwaliteit te
waarborgen.
Om teleurstelling te voorkomen even informeren of de auto (nog) aanwezig is alvorens te komen kijken!!
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 18.00u en zaterdags van 09.30u tot 17.00u.
Al onze advertenties zijn met grootst mogelijke zorg samengesteld, fouten zijn echter nooit uitgesloten. Controleer daarom altijd
de zaken die uw keuze kunnen beïnvloeden.
Uw huidige auto inruilen is mogelijk!
Heeft u een vraag? Whatsapp ons! 0614611905
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