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Mercedes-Benz E-Klasse 350 Cdi Avantgarde Leder / Comand / Dak
Aut7

  

Omschrijving
Nettoprijs exclusief BTW/BPM: €11750. Bel voor een
afspraak: Michael Bestenbreur 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 299.762
Datum deel 1: 05-2009
Kleur: Iridiumzilver metallic
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 231 PK
BTW verrekenbaar: Ja

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 10416133
https://mb-vos.nl/~PDF~10416133


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 10416133  

Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 775u Iridiumzilver metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Bi-xenon koplampen adaptief
• Lichtmetalen velgen 17 inch
• Mistlampen voor
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• R11 17" dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• Schuif (kantel) dak elektrisch bedienbaar
• Schuif-/kanteldak
• Sportonderstel
• Xenon verlichting

Interieur
• 201A lederen bekleding met contrast stitching
• 280 lederen stuurwiel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Armsteunen voor
• Bekleding leder
• Cruise control
• Dashboard met hout inleg
• Dubbele cupholder
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lendesteunen verstelbaar
• Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar
• Stoelen elektrisch verstelbaar
• Stuur bekleed met leder
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• Stuur multifunctioneel
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in
poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Navigatiesysteem
• Navigatiesysteem met kaartweergave inclusief hdd
• Spraaksturing navigatie
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) knie
• Airbags
• BAS (brake assist)
• Electronic Stability Program
• ESP (elektronische stabiliteits programma)
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 Agility control Avantgarde
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• ASR (anti slip regeling)
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Roetfilter
• Side-airbags voor
• Stuurschakeling
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