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Mercedes-Benz E-Klasse 200 CGI Avantgarde Navi / ILS / Verw-stln
Aut5

  

Omschrijving
In nieuwstaat verkerende E200 CGI met slechts 95
dkm. Bijzonder compleet uitgerust met oa Intelligent
Light Systeem met actieve grootlichtassistent,
verwarmde stoelen, neerklapbare achterbank,
kleurennavigatie geheel Europa, bluetooth telefonie,
grotere tank en spiegelpakket. Door ons geleverd,
particulier bereden en met volledige
onderhoudshistorie. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 94.875
Datum deel 1: 02-2011
Kleur: Tenorietgrijs metallic
Interieur: Zwart half leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Nee

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 16026191
https://mb-vos.nl/~PDF~16026191


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 16026191  

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
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 755U Tenorietgrijs metallic lak
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
• Buitenspiegels verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• Lichtmetalen velgen 17"
• Mistlampen voor
• R11 17" dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• Sportonderstel

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 280 lederen stuurwiel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 701A zwart half lederen bekleding
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• Adaptieve grootlichtassistent (608)
• Airco
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Houtafwerking interieur
• Kunstlederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Regensensor
• Stuur 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
• Radio cd speler
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti Slip Control
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K10 statische bochtenverlichting
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 43,2 cm (17 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen
velgen (R11)
• 423 automatische 5-versnellingsbak met tiptronic
• 677 Agility control Avantgarde
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• Knie airbag(s)
• Startblokkering (019)
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