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Mercedes-Benz E-Klasse Coupé 350 CGI AMG Com / ILS / Multi / 18"
/ Standkachel Aut7

  

Omschrijving
Een bijzonder mooie E350 CGI met een bijna 300PK
sterke 6 cilinder motor, dat icm de 7-traps automaat
is een genot om in te rijden! De auto is volledig
dealeronderhouden en in uitstekende staat. Verder is
de auto voorzien van oa zwart vollederen
multicontourstoelen inclusief stoelverwarming,
Comand full colour navigatiesysteem inclusief
bluetooth telefonie en DVD, standkachel met
afstandsbediening, Intelligent Light System …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14819784

Specificaties
Km-stand: 152.105
Datum deel 1: 02-2010
Kleur: Palladiumgrijs metallic
Interieur: Zwart leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 294 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 786 18" dubbelspaaks AMG velgen in breedset
• 792 Palladiumgrijs metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic

Interieur
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met
F1-schakelpaddels
• 409 multicontourstoelen bestuurder en passagier
met uitschuifbaar zitgedeelte en verstelbare
stoelwangen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• 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
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in
poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Spraaksturing navigatie
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en BAS
• Airbag(s) gordijn
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 486 Direct Control sportonderstel
• 950 sportpakket AMG
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