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Mercedes-Benz E-Klasse 350 CGI Avantgarde Luchtvering /
Multicontour / Stoelkoeling / Com / ILS Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde E350 CGI met 292pk
en 7G-Tronic automaat. Zeer luxueus uitgerust met
oa luchtvering, sattelbruin geperforeerd leder icm
zwart essen sierdelen, multicontourstoelen, COMAND
fullmap harddisnavigatie, Intelligent Light Systeem,
comfortstoelen met verwarming en ventilatie,
stoelverwarming achter en nog veel meer. In
onberispelijke staat en volledige historie bekend. Bel
voor een afspraak: Michael …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15111132

Specificaties
Km-stand: 126.051
Datum deel 1: 06-2009
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Sattelbruin geperforeerd leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 294 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
• R11 17" dubbelspaaks lichtmetalen velgen

Interieur
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 409 multicontourstoelen bestuurder en passagier
met uitschuifbaar zitgedeelte en verstelbare
stoelwangen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 872 stoelverwarming achter
• Airco
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND navigatie met DVD wisselaar,
telefoon en Linguatronic
• Spraaksturing navigatie
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 294 knie-airbag
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
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