
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 14858876  

Mercedes-Benz E-Klasse 220 CDI Avantgarde Nav / Afn-trk / Verw-
stln / ILS Aut5

  

Omschrijving
Een mooie E220cdi Avantgarde met automaat in
Obsidiaanzwart metallic. Deze auto is voorzien van
oa een full colour navigatiesysteem inclusief
bluetooth telefonie, half lederen stoelen inclusief
stoelverwarming, Bi-Xenon verlichting met Intelligent
Light System, parkeersensoren voor en achter,
afneembare trekhaak, privacy glas en nog veel meer.
Prijs is inclusief BTW/BPM, nettoprijs €13950 exclusief
BTW/BPM. Bel voor een …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14858876

Specificaties
Km-stand: 211.749
Datum deel 1: 02-2011
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder / stof
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 550 afneembare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• R11 17" dubbelspaaks lichtmetalen velgen

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 701A zwart half lederen bekleding
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco
• 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
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 525 APS 50 kaartnavigatie geheel Europa met TMC
en DVD-audio
• Bluetooth telefonie geïntegreerd

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• ABS en BAS
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 423 automatische 5-versnellingsbak met tiptronic
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 Agility control Avantgarde
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• Roetfilter
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