Bensi-Amar Auto's
Mercedes-Benz C-klasse
Sportcoupé 220 CDI

Wegenbelasting
€ 441,00 - € 467,00

12-JF-DD

Grijs

01-03-2002

276.486 km

1.405 kg

3 drs Coupe

Diesel

Handmatig

Cilinders
Motorinhoud
Vermogen
Marge/BTW
Verbruik
Trekgewicht geremd
APK tot

4
2148 cc
105 kW / 144 pk
Marge
6.2 l/100km (1 op 16km)
1200 kg
23-07-2018

€ 999,ABS
Elektrische ramen voor
achterbank in delen
Elektronisch stabiliteits
neerklapbaar
program (ESP)
alarm klasse 1(startblokkering)
getint warmtewerend glas
aluminium interieur afwerking
hoofdsteunen voor en achter
AMG RIDE CONTROL
Licht -en regensensor
sportonderstel met instelbare
Licht- en regensensor
demping inclusief
Licht- en zichtpakket;
niveauregeling aan de
automatisch dimmende
achteras
binnenspiegel leeslampjes
Armsteun voor
achterin en bestuurder
bestuurdersairbag
verlichting beenruimte
Boordcomputer (verbruik e.d.)
regensensor lichtsensor
buitenspiegels elektrisch
vertraagde uitschakeling
verstel- en verwarmbaar
dimverlichting
bumpers in carrosseriekleur
Lichtmetalen velgen
centrale deurvergrendeling
lichtmetalen velgen 16"
cruise control
Middenarmsteun achter
Dieseluitklapbaar
uitlaatgasreinigingssysteem
Multifunctioneel stuurwiel met
BlueTEC (SCR) inclusief
boordcomputer
ureumtank
passagiersairbag
Dynamische
Regensensor
stuurbekrachtiging
Reservewiel ruimtebesparend
Electrisch verstelbare
dezelfde bandenmaat
Vierlinghweg
06-14690951
stuurkolom38
(axiaal en
Snelheidsafhankelijke
verticaal)
stuurbekrachtiging Servotronic
4612PN Bergen op Zoom
info@bensi-amarautos.nl

Sportonderstel
Sportonderstel - stuggere
demping en vering met
gewijzigde karakteristiek - 10
mm verlaagd
Sportonderstel incl.
carrosserieverlaging (15 mm)
Sportpakket interieur; inleg
aluminium leder driespaaks
stuurwiel met paddles
multifunctioneel stuurwiel
deurgreepverlichting interieur
instapverlichting in portieren
pedalen in geborsteld staal
enz
Sportpakket interieur;
sportstoelen voor electrisch
verstelbaar hoogte -en
lengteverstelling lendesteun
bovenste portierlijsten in
chroom sportpedalen van rvs
met rubbernoppen enz.
Sportstoelen voor
STEER CONTROL (EPS)
stuurassistent met
snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging en
variabele stuuroverbrenging
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stoffen bekleding
Stuurbekrachtiging
snelheidsafhankelijk
(servotronic) met
wieluitslagbeperking
Urban-pakket; bovenkant
portieren in chroomlook
driespaaks mf-stuurwiel in
nappaleder met
contrastsiernaden en
geperforeerd sportief combiinstrument met zilverkleurige
instrumenten en rode wijzers
Urban-pakket;
middenarmsteun voor in
lengterichting verstelbaar
middendeel portieren in
lederloo Artico met
contrastsiernaden enz.
Urban-pakket; o.a. vijfdubbelspaaks lichtmetalen
velgen 17 inch grille met twee
lamellen in zilverkleur en
chroomaccenten dubbele
uitlaat met ovale
uitlaatsierstukken in gepolijst
rvs
Vering/demping sportonderstel
zij airbag(s) voor

