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Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio 200 Sport Nav / ILS / Comfortpakket
Aut7

  

Omschrijving
Een bijzonder mooie E200 Cabrio met 184PK en 7-
traps automaat, direct afkomstig van eerste
eigenaar. Met deze cabrio heb je zowel in de zomer
als winter plezier dankzij het Cabrioletcomfortpakket
inclusief AIRCAP elektrisch windscherm, AIRSCARF
hoofdruimte verwarming en stoelverwarming. Verder
is de auto voorzien van oa sportpakket met 18"
lichtmetalen velgen, geperforeerde remschijven en
dubbele uitlaten, LED intelligent …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~13857287

Specificaties
Km-stand: 24.329
Datum deel 1: 04-2016
Kleur: Tenorietgrijs metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 740 zwarte cabriokap
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Dubbele uitlaat met chroom eindstuk
• Elektrisch bedienbare kap
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P96 Sport-pakket exterieur
• R08 18" vijfspaak design velgen

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 288 AIRCAP: automatisch windschermsysteem
boven de voorruit en tussen de hoofdsteunen
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor
bestuurder en passager
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 7"
kleurendisplay, touchpad en 2 USB-aansluitingen
• 818 CD speler
• B54 Live Traffic Information
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Spraaksturing navigatie

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en BAS
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 486 Direct Control sportonderstel
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• P50 cabrioletcomfortpakket met AIRSCARF
hoofdruimteverwarming en AIRCAP automatisch
windschermsysteem
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