Auto Esgee

Bel: (0517) 41 34 00

Kimswerderweg 27
8862 TR Harlingen

info@esgee.nl
www.esgee.nl
Bekijk op site

Mercedes-Benz C-Klasse
320 Avantgarde Automaat
Bouwjaar:

2005 (29 maart 2005)

Massa:

1.515 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

206.909 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

XD-047-N

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

218 PK

€ 7.450,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17 inch

Metallic lak

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Schuif-/kanteldak

Xenon verlichting

Adaptieve mistlampen

Afdekhoes

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dakspoiler

Getint glas

Mistlampen voor

Privacy glass

Sportuitlaat

Infotainment
Comand full map DVD navigatie Europa

Aux IN

Cd-wisselaar

Radio cd mp3 speler

Speakers

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Lederen bekleding

Stoelverwarming

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank in delen neerklapbaar

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Bagage-afdekhoes

Bagage-afdekhoes

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen voor en achter

ISOﬁx

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lichtsensor

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel elektrisch verstelbaar

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stuur bekleed met leder

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Stuurwielbediening Audio

Verstelbare stuurkolom

Wortelnoot hout interieur

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Derde remlicht

ISOFIX achterbank

Overige
Onderhoudshistorie aanwezig

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hier staat toch wel het neusje van de zalm in de reeks W203 C-klasse geleverd door ”Das Haus”. Een unieke C320 Combi in de meest begeerlijke
uitvoering, namelijk de Avantgarde. De Obsidian Schwarz exterieurkleur past hier perfect bij, het geeft de Mercedes een elegante doch sportieve
uitstraling. De C320 wordt aangedreven door een smeuïge zescilinder benzinemotor die gekoppeld is aan de zijdezacht schakelende 5-traps
automaat. De zescilinder motor in dit exemplaar heeft een cilinderinhoud van 3199cc en levert een vermogen van 218pk en 310nm koppel. De Cklasse brengt het dankzij zijn ongekend comfort bijzonder soepel (middels de achterwielen natuurlijk) op de weg. Altijd ruim voldoende vermogen
om aan te spreken wanneer nodig (en de bijbehorende prachtige diepe roﬀel van de motor..)
Dit exemplaar is nieuw geleverd in Duitsland door Mercedes-Benz dealer DaimlerChrysler te Keulen en door de jaren heen keurig en volgens
schema onderhouden. Eind 2018 is de Mercedes door een liefhebber naar Nederland geïmporteerd en ook sindsdien netjes bijgehouden. De
laatste onderhoudsservice is uitgevoerd door Autobedrijf Kuipers uit Nieuw Weerdinge bij kilometerstand 185.543. De complete historie is
gefotografeerd en te zien in de fotoreportage.
Naast dat de Avantgarde uitvoering van zichzelf al rijk is uitgerust heeft de eerste eigenaar daarnaast toch enkele zeer ﬁjne opties bijbesteld. Zo
is de C-klasse voorzien van het grote COMAND full map navigatiesysteem, xenon koplampen met koplampreinigingsinstallatie, elektrisch
bedienbare voorstoelen voorzien van lederen bekleding én stoelverwarming (in deze periode wel heel erg lekker). Verder is de auto voorzien van
een elektrisch bedienbaar schuif/kanteldak, parkeersensoren aan de voor en achterzijde, elektrisch bedien- en inklapbare buitenspiegels,
elektrische ramen, getint glas, cruise control, multifunctioneel stuurwiel, lichtsensor, regensensor, 17 inch lichtmetalen velgen origineel MercedesBenz, ABS, ESP, front airbags, side airbags, ISOFIX aansluitingen enz..
De foto’s spreken voor zich, het betreft hier een in bijzonder nette staat verkerende liefhebbersauto waarvan de originele boordmap aanwezig
met daarin de bijbehorende instructieboekjes, onderhoudsboekje en 2 sleutels op afstandbediening. Het betreft een consignatieverkoop, voor een
bezichtiging graag van tevoren even telefonisch contact met ons opnemen voor de beschikbaarheid. U bent van harte welkom bij ons in
Harlingen!

