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Mercedes-Benz E-Klasse 200 CGI Massage / Keyless / Dak / Com /
Camera / ILS / Entertainment Aut7

  

Omschrijving
Een bijzonder complete E200 CGI van 2013 met 7-
traps automaat. De auto beschikt oa over een
volglazen schuif/kanteldak, entertainment pakket
achter: 2 kleurenbeeldschermen met draadloze
hoofdtelefoons, LED Intelligent Light System, full
colour COMAND Online navigatie in 3D, Keyless-Go,
volledig zwart lederen multicontourstoelen inclusief
stoelverwarming en nog veel meer. Particulier
bereden en met volledige onderhoudshistorie. …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14693662

Specificaties
Km-stand: 107.449
Datum deel 1: 04-2013
Kleur: Tenorietgrijs metallic
Interieur: Zwart leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 755U Tenorietgrijs metallic lak
• 776 wielkastverbreding
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met
afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 17"
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• R48 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in
Himalayagrijs en glanzend
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 248 Geïntegreerde kinderstoelverhogers achterin
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de
achterportieren
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met
3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• Houtafwerking interieur
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Lederen stuurwiel
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de
achterruit en achterzijruiten
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast
stitching
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND navigatie met DVD, telefoon en
Linguatronic
• 518 universeel media interface
• 864 Entertainment pakket achter: 2
kleurenbeeldschermen met draadloze hoofdtelefoons, een
aparte DVD-speler en afstandsbediening
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Multimedia-voorbereiding
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en
gordelkrachtbegrenzers
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 839 Veiligheidsglas met akoestiekfolie
• ABS en BAS
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

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 (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Keyless-Go pakket
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
• Variabele stuuroverbrenging
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