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Mercedes-Benz E-Klasse 350 CGI AMG Aut7 in absolute nieuwstaat

  

Omschrijving
Deze E350 CGI met 306 pk in volledige AMG
uitvoering is door ons geleverd en onderhouden. In
absolute nieuwstaat en afkomstig van een ware
liefhebber. Geen 2e van te koop in deze staat en met
slechts 39 dkm. Bovendien een prachtige uitvoering
met oa 19" zwarte AMG velgen, AMG kofferspoiler,
Harman-Kardon Pro Logic 7 Surround Soundsysteem,
automatische kofferklep met afstandsbediening,
elektrisch schuif/kanteldak transparant, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15830106

Specificaties
Km-stand: 39.842
Datum deel 1: 05-2012
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met wit

stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 770 19" AMG 5-spaaks lichtmetalen velgen in breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper
en skirts
• 775u Iridiumzilver metallic
• 776 wielkastverbreding
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met
afstandsbediening
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 18"
• Metaalkleur
• Mistlampen voor
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
uitgebreid mistlic
• Parkeersensor voor en achter
• Sportonderstel

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 069 Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 277 AMG afgevlakt sportstuur in aluminium/nappaleder met
F1-schakelpaddels en rode contrastsiernaden
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 601A Bekleding in zwart leder/alcantara met contrast stiksel
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 967 Designo nappa leder Bengalrood
• Armsteun voor
• B18 Brillenhouder
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Boordcomputer
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Houtafwerking interieur
• Kunstlederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 81P 36 maanden gratis navigatie updates
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf,
telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8 luidsprekers en AUX
in-aansluiting.
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• Audio-navigatiesysteem
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Radio cd speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• ABS en BAS
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 3
• ESP en ASR
• Hill hold functie
• K10 statische bochtenverlichting
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 211 AMG sportparameterstuurbekrachtiging
• 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 (35 liter)
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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