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Mercedes-Benz E-Klasse Coupé 400 4-M AMG Distronic / Widescreen
/ Keyless / Panorama Aut9

  

Omschrijving
Wat een plaatje is deze E400 coupé 4Matic AMG;
geweldig gespecificeerd met zijn Distronic Plus, 360
graden camera, panorama schuifdak, keyless-go,
Dynamic Body Control met instelbare demping,
Comand icm Widesreen cockpit en nog veel meer en
start en nog veel meer. Prijs is inclusief BTW/BPM,
nieuwprijs €126154. Bel voor een afspraak: Ferdy Vos
06-53201070

Specificaties
Km-stand: 25.493
Datum deel 1: 01-2018
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 334 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische
hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief
ruitenwissersysteem
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatsierstukken
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)
• P29 AMG pakket exterieur: AMG voor- & achterbumper, AMG
skirts, AMG velgen, AMG onderstel, AMG dynamic steering, AMG
uitlaatsierstukken, AMG grille
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten,
daksierlijsten en privacyglas
• Parkeersensor voor en achter
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling, recirculatiestand
en comfortsluiting vd ramen
• 682 brandblusser
• 876 interieurverlichtingspakket
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• 906 verwarmde armleuning voor
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Lederen bekleding
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• P31 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder, dashboard
en portieren in leder, zwarte hemelbekleding, sportpedalen, AMG
combi-instrument, AMG sportstuur en AMG
interieurverlichtingspakket
• P68 Warmtecomfortpakket inclusief verwarmde stuurwiel,
middenarmsteun en armleuning voor
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 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 premium
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist
System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 290 window airbags
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 503 Remote Park-Pilot
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's
en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 459 Dynamic Body Control onderstel met verstelbare demping
• 808 Modeljaar 2018
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B59 DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• Bots herkenning systeem
• Connected services
• Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
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