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Mercedes-Benz E-Klasse 200 Avantgarde Comand / Harman-Kardon
/ ILS Aut7

  

Omschrijving
Prachtige Mercedes E200 CGI van modeljaar 2013 in
Avantgarde uitvoering en 7-traps automaat. De auto
beschikt oa over LED Intelligent Light System,
Harman-Kardon Surround Sound, full colour COMAND
Online navigatie in 3D, half lederen bekleding met
antraciet stiksel, zwarte hemelbekleding, sierdelen in
zwart essenhout, stoelverwarming en nog veel meer.
Bel voor een afspraak: Michael Bestenbreur op
06-20384896

Specificaties
Km-stand: 129.885
Datum deel 1: 06-2013
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart half leder met contrast

stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 44R 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen in
Himalayagrijs/gepolijst
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 411 zwart half lederen bekleding met contrast
stiknaden
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound
systeem
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Navigatiesysteem full map
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 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
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en BAS
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) side
• Airbag bestuurder en passagier
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 677 Agility control Avantgarde
• 915 grotere brandstoftank 60 liter
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
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