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Exemplarisk illustration Exemplarisk illustration
 
 
Sammanställning

Motor C 220 d 4MATIC Kombi 398 900,00 SEK

Specialmodell och paket 25 000,00 SEK

Färg Svart 0,00 SEK

Fälgar Lättmetallfälgar 43,2 cm (17 tum) i 5-dubbelekerdesign 0,00 SEK

Klädsel Konstläderklädsel ARTICO / tygklädsel Norwich, svart 0,00 SEK

Dekorelement Interiörpaneler i ljus aluminium med längsslipning 0,00 SEK

Extrautrustning 0,00 SEK

Pris totalt inkl. moms 423 900,00 SEK

   

Din OnlineCode
Varje Mercedes är individuell och har en unik märkning som ditt önskefordon alltid kan identifieras med. Med din
OnlineCode kan du när som helst aktivera din konfiguration, skicka den till en Mercedes-Benz-partner eller dela den
med vänner och bekanta.

Din personliga OnlineCode:    M8631800
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Motor

C 220 d 4MATIC Kombi 398 900,00 SEK

   

Hjul 225/50 R17 94W
225/50 R17 94W

Växellåda Automatväxellåda
9G-TRONIC

Cylindrar 4
Effekt 125 kW (170 hk)

Information om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp
och energieffektivitet
Stadskörning*** 5,5-5,8 (l/100 km)
Landsvägskörning*** 4,3-4,7 (l/100 km)
Blandad körning*** 4,7-5,1 (l/100 km)
Koldioxidutsläpp*** (blandad
körning) 124-134 g/km

   

*** De angivna värdena syftar inte på enskilda fordon och ingår inte i något erbjudande, utan är enbart en jämförelse mellan olika
fordonstyper.

 
 
 
Specialmodell och paket

 
SE Edition (9-EDITION) 25 000,00 SEK 

 
Färger och fälgar

 
Färg Svart (2-040) 0,00 SEK

 
Fälgar Lättmetallfälgar 43,2 cm (17 tum) i 5-dubbelekerdesign (0-80R) 0,00 SEK

 
 
Klädsel och dekorelement

 
Klädsel Konstläderklädsel ARTICO / tygklädsel Norwich, svart (4-301) 0,00 SEK

 
Dekorelement Interiörpaneler i ljus aluminium med längsslipning (0-739) 0,00 SEK
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Extrautrustning

 
Innertak i tyg, grått (0-58U) 0,00 SEK 

 
Din bil kommer att byggas med följande utrustning

 
Exteriör - design
[S-012] Insteglister med Mercedes-Benz inskription

   
 
Exteriör - övriga
[0-U85] AdBlue® behållare med större volym, 25 liter
[S-511] Bakruta eluppvärmbar inkl. tidrelä
[S-817] Bakrutetorkare med intervallfunktion
[0-U60] Fotgängarskydd med aktiv motorhuv
[0-666] Fraktemballage
[S-011] Halvljusautomatik
[S-U55] Registreringsskyltbelysning i LED-teknik
[0-345] Regnsensor för vindrutetorkare
[0-725] Takräls i glanseloxerat aluminium
[S-128] Värmedämpande glas runtom, framruta IR-reflekterande
[S-069] Ytterbackspeglar elektriskt inställbara och eluppvärmbara

   
 
Interiör - komfort
[0-287] Baksäte fällbart/delbart 40/20/40
[0-309] Dubbel mugghållare i mittkonsol, 2 x 750 ml
[S-010] Elektriska fönsterhissar fram/bak, 4 st. med komfortautomatik och klämskydd
[S-302] Fällbart armstöd fram med förvaringsfack
[S-046] Förvaringsfack i bagageytrymme
[S-304] Förvaringsfack med 12V uttag i mittkonsol
[S-155] Handskfack med belysning, låsbart
[0-876] Interiört belysningspaket
[S-102] Kombiinstrument med multifunktionsdisplay
[S-157] Lastförankringsöglor, 4 st.
[S-154] Nivåvarnare för olja och spolarvätska
[S-192] Pedalställ, eftergivligt vid krock
[S-035] Solskydd med spegel
[0-U10] WSS - automatisk barnstolsidentifiering med viktsensor
[S-575] Väskkrokar i bagageutrymme

   
 
Interiör - klimat
[0-580] Klimatanläggning 2-zoners, THERMATIC
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Din bil kommer att byggas med följande utrustning

 

   
 
Interiör - säte
[S-287] Baksäte, fäll-/delbart 40/20/40
[0-873] Eluppvärmbara framstolar
[S-241] Framstolar med elektrisk inställning av säte i höjdled och ryggstödslutning, manuell inställning i längdled
[S-573] ISOFIX barnstolfästen i baksäte
[S-039] Nackskydd, 5 st
[0-U22] Svankstöd med fyra inställningar

   
 
Stereo
[0-522] Audio 20 CD Soundsystem med pekplatta Touchpad
[0-818] CD-spelare
[S-111] Högtalare, 5 st inkl. FrontBass

   
 
Kommunikation
[0-270] GPS antenn
[0-360] Kommunikationsmodul
[0-448] Pekplatta - Touchpad
[0-11U] Remote Online

   
 
Säkerhet
[S-056] ABS-bromsar
[0-K11] Adaptiva bromsljus, blinkar vid kraftig inbromsning
[0-235] Aktiv Parkeringsassistent inkl. PARKTRONIC
[0-608] Automatisk ljusbildsreglering
[S-292] Bäcken/thoraxkrockkuddar för förare och passagerare fram
[0-U01] Bältesindikator i kombiinstrument för baksätespassagerare
[S-136] Centrallås med fjärrnyckel
[0-475] Däcktryckskontroll
[S-U30] Elektriskt rattlås
[S-472] ESP® Elektronisk Sladdparering
[S-290] Fönsterkrockkuddar
[S-020] Förbandsväska
[0-294] Knäkrockkudde, förare
[0-258] Kollisionsvarnare - COLLISION PREVENTION ASSIST
[S-291] Krockkuddar, fram
[S-157] Lastförankringsöglor, 4 st.
[0-632] LED strålkastare
[0-351] Mercedes-Benz E-call
[S-068] Servicesystemet ASSYST
[S-503] Slitagevarnare för bromsbelägg
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Din bil kommer att byggas med följande utrustning

 [S-630] Varningstriangel

   
 
Teknik
[0-U77] BlueTEC avgasrening (SCR)
[0-B03] ECO Start-Stopp-Funktion
[S-U30] Elektriskt rattlås
[0-440] Farthållare TEMPOMAT
[S-011] Halvljusautomatik
[0-B59] Körprogramsväljare
[0-670] Restvärmefunktion
[0-824] Tilläggsdelar för länder med kallt klimat

   
 
Hjul
[0-R01] Sommardäck
[0-B51] TIREFIT

   
 
Styrning
[S-018] Multifunktionsratt i läder med 12 funktionsknappar, 3-ekerdesign
[S-009] Ratt, manuellt inställbar i höjd- och längdled

   
 
Drivlina
[0-421] Automatväxellåda 9G-TRONIC

   
 
Paket
[0-P15] AVANTGARDE exteriör
[0-P14] AVANTGARDE interiör
[0-30P] Förvaringspaket
[0-P65] Säteskomfortpaket

   
 
Chassi
[0-485] Komfortavstämt chassi

 
Laghänvisning

 



Din C-Klass: C 220 d 4MATIC Kombi

  ©Daimler, 2004-2016 Sidan   6   av   6

Samtliga uppgifter på den här hemsidan ska betraktas som ungefärliga. Ändringar i konstruktion och leverans, ändringar
av säljvillkor för nya fordon samt prisändringar förbehålles. Utsagor om priser och standardutrustning, om lag-, rätts- och
skatteföreskrifter och följder har endast giltighet för Sverige. Illustrationerna innehåller även tillbehör och extra utrustning som inte
hör till det seriemässiga leveransområdet.
 


