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Mercedes-Benz E-Klasse 220d AMG Panorama / Burmester / ILS /
20" Aut9

  

Omschrijving
Een nieuwe Mercedes-Benz E-klasse met grote
korting! Deze nieuwe E220 d met 194PK en 9G-Tronic
automaat is een genot om in te rijden. Voorzien van
vele opties en met zorg samengesteld, oa voorzien
van een AMG pakket in- en exterieurpakket inclusief
20" AMG velgen, LED Intelligent Light System,
panoramadak, spiegelpakket, spoorpakket,
Burmester Surround Sound Systeem, full colour
navigatie inclusief bluetooth telefonie en …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~11416761

Specificaties
Km-stand: 10
Datum deel 1: 04-2016
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 194 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverlichting, actieve
bochenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begroetingslicht
• 724 geïntegreerde voorbereiding dakdragersysteem
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 900 chroompakket exterieur
• AMG dubbele uitlaat met gepolijst RVS eindstukken
• LED dagrijverlichting
• P29 AMG pakket exterieur: AMG voor- & achterbumper, AMG skirts, AMG
velgen, AMG onderstel, AMG dynamic steering, AMG uitlaatsierstukken, AMG
grille
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en achterbumper, AMG grille, AMG
side-skirts met dorpelverbreding, AMG diffuser icm dubbele uitlaten, AMG 15
mm verlaagd onderstel, AMG geperforeerde remschijven en verzwaarde
remklauwen met opschrift
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P35e MULTIBEAM LED Intelligent Drive en Light Systeem met 84 individuel
LED's voor variabele lichtverdeling, adaptieve grootlichtassistent plus, LED
achterlichten, afslagverlichting, uitgebreide mistlampen en actieve
bochtenverlichting
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar
en inklapbaar
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• RVR 20" AMG multispaaks velgen in hoogglanzend zwart/glansgedraaid in
breedset

Interieur
• 8U8 I-Size/ISOFIX kinderzitbevestiging icm Top Tether-bevestigingspunten
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en
actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 601A Bekleding in zwart leder/alcantara met contrast stiksel
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 736e sierdelenpakket interieur in zwart openporig essenhout
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• Airco (automatisch)
• Aluminium sportpedalen met rubber noppen
• AMG interieurpakket
• Cruise control
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling met
afstandsbediening
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-schakeling
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• P29 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder/alcantara met
contrast stiksel, AMG afgevlakt sportstuur met F1-schakeling,
dashboard/portieren in leder met contrast stiksel, zwarte hemelbekleding,
AMG aluminium sportpedalen en AMG vloermatten
• P31 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder, dashboard en
portieren in leder, zwarte hemelbekleding, sportpedalen, AMG combi-
instrument, AMG sportstuur en AMG interieurverlichtingspakket
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun en uitschuifbaar
zitgedeelte
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteuen
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 11U Remote Online
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem,
voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D geheel Europa
met spraaksturing
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-Benz Connect
Me - Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 8,4" kleurendisplay, dubbele
tuner en online mogelijkheden
• 522 Audio 20 USB: 8,4" multimediasysteem met radio/cd/mp3-
speler, dubbele tuner, USB-interface, bluetooth streaming en
telefonie
• 810 Burmeister® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• Audio installatie
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• E Voertuigsleutels in hoogglanzend zwart en matchroom
• Keyless Start met geïntegreerde verlichte startknop in dashboard
• Spraaksturing navigatie

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 234 dodehoekassistent
• 243 Actieve spoorassistent dmv infrarood en camera's
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief ADAPTIVE
BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarmsysteem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 12P Business pakket met High-performance LED-koplampen,
brandstoftank 66L, Garmin MAP Pilot inclusief Live Traffic, Park-Pilot,
stoelverwarming en Remote Online
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 AGILITY CONTROL-onderstel met verschillende rijprogramma's
en instelbaar dempingssysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor,
transmissie, ESP® en besturing
• B59 DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroompakket exterieur
• Elektrisch variabele schokdemperafstelling
• RVR 20" AMG multispaaks velgen hoogglanzend zwart,
glansgedraaid
• RVR 20" AMG multispaaks velgen in zwart/gepolijst in breedset
• U85 Adblue-tank met groter volume
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