
Bekijk op Finnik.nl

Mercedes-Benz C-klasse
C-klasse - 180 K BlueEFFICIENCY B

Deze Mercedes-Benz C-klasse komt uit 2009, werd geleverd
van 01-02-2009 tot 31-05-2010 en kostte toen € 37.027,-. Deze
originele Nederlandse personenauto staat sinds 2009 op
kenteken, is voorzien van een benzine-motor, heeft een
maximum vermogen van 115 kW (156 PK) en een
cilinderinhoud van 1597 cc.

De personenauto heeft een topsnelheid van 223 km per uur
en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 9,8 seconden. Het
verbruik van deze personenauto is gemiddeld 6,7 liter per
100 km en hij weegt 1365 kg. De APK is geldig tot 30-03-2024
en de wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 209,58 per
kwartaal.

85-JPN-4

Bekijk alle data op Finnik.nl

Er zijn 856 auto's van dit type te koop.

Koop dit type auto bij AutoScout24

Binnenkort met de auto naar het buitenland? Bestel dan nu de
milieusticker of vignet om een boete te voorkomen!

Bestel milieusticker of vignet op Finnik.nl

Snelle check
Waarde-indicatie, onderhoud en meer

https://pictures.vwe.nl/ATL/mercedes-benz/ATX_M252_F7.jpg
https://finnik.nl/goto/autoscout24-occasions/mercedes-benz/c-180/web
https://finnik.nl/milieusticker


Koop een premium en krijg een jaar zonder reclame

https://finnik.nl/goto/cb-autocheck


Assen

Cilinderinhoud 1.597 cm³

Topsnelheid 223 km/u

Aantal cilinders 4

Motorcode 271910

Vermogen 115 kW (156 PK)

G3 Nee

Aandrijving Achter

Wielbasis 276 cm

Koppel 230 Nm

Tankinhoud 66 liter

Maximaal toerental 5.200 rpm

Max. koppel bij aant. toeren 3.000 rpm

Turbo / Compressor Ja

Acceleratie 0-100 9,80 seconden

Plaats VIN-Nummer r. bodemplaat by voorzitting

Type goedkeuringsnr. e1*2001/116*0431*12

Gewicht 1.365 kg

Gewicht rijklaar 1.465 kg

Maximaal gewicht 1.950 kg

Max. trekgewicht ongeremd Onbekend

Max. trekgewicht geremd Onbekend

Lengte 4.721 mm

Breedte 1.782 mm

Hoogte 1.447 mm

Aantal zitplaatsen 5

Aantal wielen 4

Aantal assen 2

As nummer: 1 Technisch toegestane max. last: 930 kg 
Wettelijk toegestane max. last: 930 kg

As nummer: 2 Technisch toegestane max. last: 1.050 kg 
Wettelijk toegestane max. last: 1.050 kg

Technische gegevens
Vermogen, snelheid, gewicht en meer



Koop een premium en krijg een jaar zonder reclame



30-03-2023

APK gekeurd
Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring.

19-05-2022

Terugroepactie
Koop een Premium Kentekencheck en zie het defect, materiële gevolgen, mogelijk gevaar, aantal voertuigen teruggeroepen en
meer!

16-07-2021

Nieuwe eigenaar type:
Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf.

16-07-2021

Nieuwe eigenaar type:
Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf.

15-07-2021

Nieuwe eigenaar type:
Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf.

02-07-2021

Nieuwe eigenaar type:
Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf.

26-08-2020

APK gekeurd
Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring.

28-08-2019

APK gekeurd
Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring.

31-07-2018

APK gekeurd
Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring.

23-08-2017

APK gekeurd
Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring.

20-08-2015

APK gekeurd
Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring.

26-07-2013

APK gekeurd
Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring.

06-07-2011

Historie
APK, Eigenarenoverzicht en voertuigstatus



Nieuwe eigenaar type:
Voertuig is geregistreerd door een particulier.

16-06-2011

Nieuwe eigenaar type:
Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf.

24-07-2009

Nieuwe eigenaar type:
Voertuig is geregistreerd door een zakelijke entiteit.



Eigenarenoverzicht

Voertuigstatus-overzicht

Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven
stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast.

Overig zakelijk 24-07-2009 - 16-06-2011

Autobedrijf 16-06-2011 - 06-07-2011

Particulier 06-07-2011 - 02-07-2021

Autobedrijf 02-07-2021 - 15-07-2021

Autobedrijf 15-07-2021 - 16-07-2021

Autobedrijf 16-07-2021 - 16-07-2021

Autobedrijf 16-07-2021 - Heden

Aantal eigenaren 2 (7 incl. autobedrijven)

Huidige eigenaar Autobedrijf

WAM-verzekerd Ja

Eerste toelating nationaal 24-07-2009

Datum aansprakelijkheid 16-07-2021

Parallel geïmporteerd Nee

Vervaldatum APK 30-03-2024

Status kenteken Geldig

Geëxporteerd Nee

Gesloopt Nee

Wacht Op Keuren (WOK) Nee

Ongeldig Nee

Heeft dit voertuig schade gehad? Check het nu!

RDW voertuigrapport Bekijk rapport

https://finnik.nl/goto/autoverleden/85jpn4
https://finnik.nl/goto/rdw-car-report/85jpn4


27 Geregistreerde APK-reparaties voor Mercedes-Benz - C-klasse

1 Terugroepacties

Meest voorkomende reparaties

Datum APK 30-03-2024

APK-bevindingen Geen

Onderhoudregistratie(s) Geen

We hebben 27 geregistreerde APK-reparatiepunten voor Mercedes-Benz - C-klasse.
Koop de Premium Kentekencheck en ontvang de meest voorkomende reparatiepunten zodat je weet wat de belangrijkste problemen zijn.

Alle reparatiepunten op Finnik.nl

Dit voertuig heeft terugroepacties gehad.
Ontsluit het volledige overzicht en krijg daar onder andere de volgende informatie bij: 

• Omschrijving defect 
• Materiële gevolgen 
• Mogelijk gevaar 
• Beschrijving van het herstel 
• Aantal voertuigen teruggeroepen 
• En meer!

Alle terugroepactie-informatie op
Finnik.nl

Er is onvoldoende data beschikbaar van deze auto om een betrouwbaar resultaat te laten zien op de meest voorkomende reparaties.

Ontsluit de opties en accessoires voor deze auto. Bijvoorbeeld:

• Anti Blokkeer Systeem 
• Bestuurdersairbag
• Centrale deurvergrendeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma 
• Hill hold-functie 
• Multimedia-voorbereiding 
• Radio/CD/MP3-speler 
• Start/stop-systeem 
• Alarm klasse 1(startblokkering)

Alle opties en accessoires op Finnik.nl

Onderhoud en reparatie
APK, reparaties en terugroepacties

Opties en accessoires
Niet standaard, soms handig, soms gewoon leuk



Krijg ontbrekende premiumgegevens over deze Mercedes-Benz - C-klasse
Er zijn 8 belangrijke datapunten die je mist.

Premium voor € 4,99 op Finnik.nl

Vraag de volgende gepersonaliseerde kosten aan en krijg een gedetailleerde kosten overzicht voor:

• Onderhoudskosten
• Afschrijvingskosten
• Brandstofkosten
• Bandenkosten
• Verzekeringskosten
• Kosten wegenbelasting
• Totale maandelijkse kosten

Totale kosten per maand op Finnik.nl

Totale kosten per maand
Hoeveel kost deze Mercedes-Benz in gebruik?



Nieuwprijs € 37.027,-

Waarde-indicatie € 4,5-7,0k

Exacte waarde ••••••

Inruilwaarde ••••••

BPM € 7.827,-

Rest BPM € 291,-

Bijtellingsklasse 25%

Netto bijtelling 36,93%: € 284,88
49,50%: € 381,84

Wegenbelasting per kwartaal Drenthe: € 216,-
Flevoland: € 207,-
Friesland: € 212,-
Gelderland: € 217,-
Groningen: € 220,-
Limburg: € 206,-
N-Brabant: € 206,-
N-Holland: € 194,-
Overijssel: € 205,-
Utrecht: € 205,-
Z-Holland: € 220,-
Zeeland: € 207,-

Ontsluit de statistieken voor deze auto:

• Gemiddeld aantal stadagen
• Gemiddeld aantal dagen in bezit
• Aantal nieuw verkocht afgelopen 12 maanden
• Aantal occasions verkocht afgelopen 12 maanden
• Totaal aantal op kenteken
• Gemiddeld gesloopt na
• Gemiddeld geëxporteerd na

Alle statistieken op Finnik.nl

Waarde-informatie
Exacte waarde, belasting en bijtelling

Statistieken voor deze auto
Aantal stadagen, nieuw verkocht, in bezit



Koop een premium en krijg een jaar zonder reclame

Merk Mercedes-Benz

Model C-klasse

Uitvoering 180 K BlueEFFICIENCY Business Edition

Bouwjaar 2009

Tellerstandcontrole € 0,99 op Finnik.nl

Brandstof Benzine

Kleur Beige

Voertuigsoort Personenauto

Inrichting Sedan

Type voertuig Sedan

Aantal deuren 4

Soort transmissie Handmatig

Aantal versnellingen 0

Segment D (Midden)

SCM alarmcertificaat ••••••••

Basisgegevens
Merk, model, kleur en meer

https://finnik.nl/goto/fairkochtbanner


Milieuzones

Stickers

Verbruik gecombineerd 1 op 14,9 (6,7 l/100 km)

Verbruik buitenweg 1 op 19,2 (5,2 l/100 km)

Verbruik stad 1 op 10,6 (9,4 l/100 km)

CO2-Uitstoot 159,00 g/km

CO2-Combinatierit 159 g/km

Emissieklasse 4

Energielabel B

Euroklasse Euro 4

Roetfilter N.v.t.

Geluidsniveau stationair 75 dB(A)

Geluidsniveau toerental motor 3.900 rpm

Geluidsniveau rijdend 0 dB(A)

Milieusticker Duitsland Groen

Kies een plaats: 's Hertogenbosch De gemeente 's Hertogenbosch heeft per 1 september 2007 een milieuzone. De
milieuzone omvat de oude binnenstad, 't Zand en het gebied tussen de Zuid-
Willemsvaart en de Aa.

Binnenkort met de auto naar het buitenland? Bestel dan nu de milieusticker of vignet
om een boete te voorkomen!

Bestel milieusticker of vignet op Finnik.nl

+

+

+

Pluspunten

Comfortabel en zuinig als c180

Vertrouwd en toch modern

Uitstekend weggedrag

-

-

Minpunten

Alleen compleet met opties

Mbux 2.0 nog niet vrij van
kinderziekten

Met de 5e generatie van de C-Klasse geeft Mercedes-Benz een
moderne interpretatie aan de traditionele sedan. Mild-hybrid maakt
de C180 zuinig. MBUX 2.0 is krachtig en toch eenvoudig te bedienen.

Lees het volledige verslag hier

Milieu
Hoe groen is deze auto en welke milieuzones

Beoordeling door Autozine
Beoordeling door Autozine; hét Automagazine op internet

https://finnik.nl/goto/autozine/mercedes-benz/c-klasse/


Koop dit type auto (856 te koop)

Verkoop je auto

Deze auto financieren

Koop via AutoScout24

Koop via Finnik

Verkoop je auto vanuit je luie stoel

Verkoop je auto gratis

Financieren via DMF krediet

Koop een premium en krijg een jaar zonder reclame

Fun Facts
Interessante feitjes. Leuk voor op een feestje

Automarkt
(Ver)kopen via AutoScout24 en onze eigen markt

https://finnik.nl/goto/autoscout24-occasions/mercedes-benz/c-180/web
https://finnik.nl/goto/automarkt-occasions/Mercedes-Benz/C%20180
https://finnik.nl/goto/fairkochtbutton
https://finnik.nl/goto/autoscout24-auto-verkopen/web
https://finnik.nl/goto/dmfkrediet-offerte-autorapport/85jpn4/mercedes-benz/c-klasse
https://finnik.nl/goto/mijnautocoach

