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Mercedes-Benz E-Klasse 200 Cdi 2.2 3D Navi / Volleder /
Wegklapbare trkhk / Pdc Aut7

  

Omschrijving
Zeer nette Mercedes-Benz E200 Cdi Avantgarde met
3D kleurennavigatie geheel Europa, parkeersensoren
voor/achter, stoelverwarming links/rechts, climate
control, diefstal- en inbraakalarm, automatische
wegklapbare trekhaak met ESP aanhangerstabilisatie
en nog veel meer. Een zeer chique verschijning in
Cavancietblauw Metallic gecombineerd met beige
volledige lederen bekleding, de zwart essen
sierlijsten en nieuw model bi-color …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~17512236

Specificaties
Km-stand: 209.847
Datum deel 1: 03-2013
Kleur: Cavansietblauw metallic
Interieur: Beige volleder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 136 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 44R 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen in
Himalayagrijs/gepolijst
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• Metaalkleur
• Mistlampen voor
• Parkeersensor voor en achter
• Sportonderstel

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Armsteun voor
• 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
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten

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

Veiligheid
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 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
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 485 comfortonderstel
• 803 modeljaar 2013
• 915 grotere brandstoftank (35 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• Anti doorSlip Regeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter
• Roetfilter
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