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Mercedes-Benz E-Klasse 220d Avantgarde Widescreen / Leder / ILS /
Head-Up / Camera Aut9

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde E220d en direct
afkomstig vd 1ste eigenaresse. Zeer compleet
uitgerust met oa het Technologypack met Comand,
Widescreen Cockpit en Head-Up Display, tevens
voorzien van achteruitrijcamera, zitcomfortpakket
icm stoelverwarming, Agility Control selectief
dempingssysteem, Collision Prevention Plus,
verkeersbordenherkenning, Multibeam LED en
Avantgarde in- en exterieur. Deze in nieuwstaat
verkerende …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16462150

Specificaties
Km-stand: 49.876
Datum deel 1: 09-2016
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Bruin Java Leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 194 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 632 LED High Performance koplampen
• 724 geïntegreerde voorbereiding dakdragersysteem
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 17"
• Mistlampen voor
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeervak sensor
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra
bagagenetten en bekerhouders
• 55U hemelbekleding in beige
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen/stof bekleding
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• P14 Avantgarde pakket interieur
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 12U Concierge service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en
Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-Benz
Connect Me - Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid,
verkeersborden, navigatie en assistentiesystemen
• 464 Widescreen cockpit
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online
mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge
resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-
kaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-
integratie via Android Auto of Apple Car
• Audio installatie
• Multimedia-voorbereiding

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief ADAPTIVE
BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 677 AGILITY CONTROL-onderstel met verschillende
rijprogramma's en instelbaar dempingssysteem
• 807 modeljaar 2017
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B59 DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• Bots herkenning systeem
• Connected services
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Roetfilter
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• U85 Adblue-tank met groter volume
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