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Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio 250 SPORT EDITION AMG Distronic
/ Comand / 360 / Mem / ILS Aut7

  

Omschrijving
Wat een oogstrelend mooie combinatie heeft deze
E250 Cabrio in Selenietgrijs metallic met vol zwart
sportlederen bekleding in volledige AMG uitvoering.
Overcompleet met oa het rijassistentiepakket Plus
met Distronic-Plus, parkeerpakket met 360 graden
camera en parktronic, elektrisch verstelbare
multicontourstoelen inclusief memory en
verwarming, Comand Online 3D navigatie inclusief
harddisk, spiegelpakket en nog veel meer. …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~13960841

Specificaties
Km-stand: 17.757
Datum deel 1: 04-2016
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 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
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 786 18" dubbelspaaks AMG velgen in breedset
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• AMG-styling
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Dubbele uitlaat met chroom eindstuk
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• U47 AMG kofferspoiler

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 277 AMG afgevlakt sportstuur in aluminium/nappaleder met F1-
schakelpaddels en rode contrastsiernaden
• 288 AIRCAP: automatisch windschermsysteem boven de voorruit en
tussen de hoofdsteunen
• 310 dubbele cupholder
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder en
passager
• 409 AMG multicontourstoelen bestuurder en passagier met
uitschuifbaar zitgedeelte en verstelbare stoelwangen
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling
met afstandsbediening
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels
met parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding
connect me-service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: fullmap harddisknavigatie geheel Europa in
3D
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake
Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en
ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve
voetgangersbescherming
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• ABS en BAS
• ABS en EBD
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC
en achteruitrijcamera
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 483 Dynamic Handling Package: sportonderstel & sport dynamic
steering
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• P50 cabrioletcomfortpakket met AIRSCARF
hoofdruimteverwarming en AIRCAP automatisch
windschermsysteem
• P84 Sport Edition
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