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Mercedes-Benz B-klasse 180 CDI Ambition 61dkm
Inruil Mogelijk Navi PDC (1-XPZ-81)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
Wegenbelasting

6 versnellingen
achterbank in delen neerklapbaar
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
Anti Slip Control
Audio installatie premium
Audio-navigatie full map
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
Boordcomputer
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Chroom delen exterieur
dit zijn meeneemprijzen
elektrische ramen achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
handgeschakeld
hoofd airbag(s) voor
incl boekjes
metaalkleur
Multimedia-voorbereiding
onderhoudsboekjes aanwezig
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Start/stop systeem
Stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
Trekhaak
vermoeidheids herkenning
Wis-/was installatie voor koplampen
zij airbag(s) voor

ABS
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Airbag passagier
Airbag(s) knie
Airco automatisch
Anti Blokkeer Systeem
APK
Audioinstallatie met CD-speler
Audio-navigatiesysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
binnenspiegel automatisch dimmend
Bleutouth
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels in carrosseriekleur
buitentemperatuurmeter
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
Electronic Brake Distribution
Elektrische ramen achter
Elektronische remkrachtverdeling
hill hold functie
hoofdsteunen actief
LED dagrijverlichting
Metallic lak
nationale autopas
Parkeer-assistent
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
ruitenwisser achter
Startblokkering
stuurbekrachtiging
Stuurwiel multifunctioneel
Variabele stuuroverbrenging
Vermoeidheids herkenning
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
onderhoudsboekjes aanwezig

Prijs € 13.950,-

2013-06
61.576 km
Diesel (4.1)
MPV (5 deurs)
Zwart
1.335 kg
4 cyl. 1.5 (80kW / 110pk)
Handmatig
€ 332,00 - € 351,00 / € 1328,00 - € 1

Accident Avoidance System
achteruitrij assistent
Airbag(s) hoofd achter
Airco
antenne
Anti doorSlip Regeling
Armsteun voor
audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
bestuurdersairbag
Binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels verwarmbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
chroom delen exterieur
Dimlichten automatisch
Electronic Stability Program
Elektrische ramen voor
ESP
hoofd airbag(s) achter
I drive
Lederen stuurwiel
multimedia-voorbereiding
navigatie
Parkeersensor voor en achter
radio-CD/MP3 speler
start/stop systeem
stuur verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Traction control
variable interval ruitenwisser
verstelbare stuurkolom
zeer nette auto

Marge

