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Garagebedrijf Guus van der Mierden
Zeelsterstraat 206 | 5652EP Eindhoven | Tel: 0402514540
Email: info@vdmierden.nl | Website: www.vdmierden.nl

Mercedes-Benz B-klasse 180 Business (NN-749-J)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
4-Zone airconditioning
achterbank in delen neerklapbaar
airbag(s) knie
Airconditioning met pollenfilter
Armsteun voor
Automatische airconditioning
Thermatiek
Automatsiche airconditioning voor de
achterpassagieren
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Brake Assist System
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
cruise control
elektrische ramen voor en achter
LED achterlichten
lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen
Multifunctioneel stuurwiel met
boordcomputer
Parkeerhulp voor en achter plus
achteruitrijcamera
start/stop systeem
stuurwiel multifunctioneel
Urban-pakket; o.a. vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen velgen 17 inch grille met
twee lamellen in zilverkleur en
chroomaccenten dubbele uitlaat met
ovale uitlaatsierstukken in gepolijst rvs
Warmtewerend glas (infrarood)

ABS en ASR
achteropkomend verkeer waarschuwing
airbag(s) side voor
Airconditioning volautomatisch comfort
3-zone
audioinstallatie met CD-speler
Automatische airconditioning
Thermotronic
bagagedek
Bluetooth telefoonvoorbereiding
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
chroom delen exterieur
dimlichten automatisch
Elektronisch stabiliteits program (ESP)
LED dagrijverlichting
lederen versnellingspook
lichtmetalen velgen 17"
multimedia-voorbereiding
parkeersensor voor en achter
stuur verstelbaar
Urban-pakket; bovenkant portieren in
chroomlook driespaaks mf-stuurwiel in
nappaleder met contrastsiernaden en
geperforeerd sportief combi-instrument
met zilverkleurige instrumenten en rode
wijzers
vermoeidheids herkenning

Prijs € 29.900,-

2017-03
31.836 km
Benzine (5.4)
MPV (5 deurs)
Grijs
1.325 kg
4 cyl. 1.6 (90kW / 123pk)
Automaat
Ja (24-03-2021)
€ 159,00 - € 179,00 / € 636,00 - € 71
Accident Avoidance System
airbag bestuurder en passagier
airbag(s) window
alarm klasse 1(startblokkering)
Automatische airconditioning 2-zone
met uitgebreide functionaliteit
Automatische comfort-airconditioning
Thermotronic
Bandenspanningscontrolesysteem
(RDK)
Boordcomputer (verbruik e.d.)
Buitentemperatuurmeter
connected services
Electronic Stability Program
hill hold functie
LED koplampen
lederen/stof bekleding
Lichtmetalen velgen 5-gaats
meerspaaks design
navigatiesysteem full map
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
(servotronic) met wieluitslagbeperking
Urban-pakket; middenarmsteun voor in
lengterichting verstelbaar middendeel
portieren in lederloo Artico met
contrastsiernaden enz.
Warmtewerend glas

Marge

