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Mercedes-Benz E-Klasse Estate 350 Cdi Panorama / Distronic / Leder
/ Comand / ILS Aut7

  

Omschrijving
Door ons geleverd en onderhouden en in zeer nette
staat. Zeer rijkelijk uitgerust met oa distronic plus,
actieve spoor- en dodehoekassistent, panoramadak,
automatisch wegklapbare trekhaak, Intelligent Light
System, Comand, automatische kofferklep,
achteruitrijcamera, lederen bekleding,
stoelverwarming, spiegelpakket, alarm,
zonneschermpakket en nog veel meer. Een genot om
mee te rijden met zijn koppelrijke V6 gekoppeld aan
de …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16875186

Specificaties
Km-stand: 254.169
Datum deel 1: 04-2010
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 232 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 50R 17" 5-dubbelspaaks velgen in Himalayagrijs
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 955 Elegance uitvoering
• Buitenspiegels verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch bedienbare achterklep
• FS Estate
• Mistlampen voor
• Niveauregeling automatisch
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 280 lederen stuurwiel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de
achterportieren
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 731 sierlijsten interieur in wortelnotenhout
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Houtafwerking interieur
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de
achterruit en achterzijruiten
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 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.
• C18 Boordcomputer
• Fullmap multimediasysteem
• Radio cd speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief
Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve
spoorassistent en ac
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en
gordelkrachtbegrenzers
• 476 Spoorassistent
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Anti Blokkeer Systeem
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K10 statische bochtenverlichting
• 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
• 474 dieselpartikelfilter
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en
niveauregeling op de achteras
• 677 comfortonderstel
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• Anti doorSlip Regeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Roetfilter
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
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