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Mercedes-Benz E-Klasse Estate 220 Cdi Avantgarde Schuifdak / ILS /
Verw-stoelen / Trekhaak Aut7

  

Omschrijving
Deze Mercedes-Benz E220 Cdi Estate Facelift is zeer
compleet met oa Intelligent Light System met
adaptieve grootlichtassistent, elektrisch
schuif/kanteldak transparant, verwarmbare stoelen,
3D kleurennavigatie, bluetooth telefonie en media,
automatisch wegklapbare trekhaak, automatische
kofferklep en nog veel meer! Door ons geleverd en
onderhouden. Bovendien net een onderhoudsbeurt
gehad en dus helemaal gereed voor zijn nieuwe …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16357999

Specificaties
Km-stand: 146.622
Datum deel 1: 04-2013
Kleur: Palladium zilver metallic
Interieur: Zwart half leder met wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 44R 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen in
Himalayagrijs/gepolijst
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• Sportonderstel

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 411 zwart half lederen bekleding met contrast
stiknaden
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• Kunstlederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti Slip Control
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 Agility control Avantgarde
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Knie airbag(s)
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• Roetfilter
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Variabele stuuroverbrenging
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