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Mercedes-Benz E-Klasse 350 Bluetec AMG Leder / Dak / Com /
Harman-Kardon Aut7

  

Omschrijving
Het nieuwe model E350 Bluetec van 2013 met
slechts 53309 km gereden. Uitgevoerd in het
exclusieve AMG sportpakket en erg compleet
uitgerust met oa schuif/kanteldak transparant,
volledig lederen bekleding, Comand fullmap
harddisknavigatie, Harman-Kardon Pro-Logic7
geluidssysteem en full LED Intelligent Light System
met adaptieve grootlichtassistent. Particulier bereden
en in absolute nieuwstaat. Bel voor een afspraak:
Ferdy Vos …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~10408817

Specificaties
Km-stand: 54.077
Datum deel 1: 04-2013
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 252 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 211 sportparameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 795 18" AMG vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• AMG geperforeerde remschijven icm remzuigers
met Mercedes-Benz opschrift
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 211a zwart lederen bekleding met wit stiksel
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met
F1-schakelpaddels
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stoelen elektrisch verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf
nieuw
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND Online 7" harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, multimediasysteem met SD-
cardreader, 10 GB geheugen en Picture Viewe
• 810 Harman Kardon Logic7 Surround Sound System
inclusief 600 watt DSP-versterker en 11 luidsprekers
en frontbass-technologie
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Combi-instrument met 14 cm multifunctioneel TFT-
kleurendisplay
• Fullmap multimediasysteem met
internetondersteuning
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en
gordelkrachtbegrenzers
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 427 7G-Tronic Sport Plus: automatische 7-
versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 486 Direct Control sportonderstel
• 642 LED Intelligent Light System
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Boordcomputer icm multifunctioneel stuurwiel
• DVD/MP3/CD-speler
• Start stop systeem
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