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Mercedes-Benz E-Klasse 220 D AMG Night Pano / Widescreen /
Distronic / 360camera Aut9

  

Omschrijving
Wat een prachtige verschijning is deze volledig AMG
uitgevoerde E-klasse icm de 20" multispaaks velgen
en AMG Nightpakket. Zeer compleet uitgerust met oa
Comand fullmapnavigatie icm Widescreen cockpit,
volglazen panoramadak, Burmester Surround
Soundsysteem, automatisch wegklapbare trekhaak,
multibeam LED verlichting, rij-assistentiepakket icm
adaptieve cruise control en
stuur/spoor/dodehoekassistent, sfeerverlichting in 64
…
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18169270

Specificaties
Km-stand: 41.633
Datum deel 1: 09-2016
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met wit

stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 194 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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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
• 550 afneembare trekhaak
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 724 geïntegreerde voorbereiding dakdragersysteem
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Actieve parkeerassistent (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Extra getint glas
• Koplampen adaptief
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• 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
• Panoramadak (glas) elektrisch bediend (413)
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• Parkeervak sensor
• Sportonderstel
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar
• Trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie (550)
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Automatische airconditioning THERMATIC (580)
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Interieur accenten
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in nappaleder/gegalvaniseerd met touch control
buttons en F1-schakeling
• Lederen bekleding
• Lederen interieurdelen
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone lightingkabel
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me connect-services
• 360°-camera (501)
• 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
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• Audio installatie premium
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Burmester® surround sound system (810)
• Comand online (531)
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Smartphone integratie (14U)

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 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
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Grootlicht-assistent
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met stuurassistent en Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met
kruispuntassisten
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Verkeersbord detectie
• Verkeersbordenassistent (513)
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates (502)
• 9g-tronic (421)
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 677 Agility control Avantgarde
• 807 modeljaar 2017
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achterbankleuning neerklapbaar (287)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• AdBlue®-tank 25 liter (U85)
• AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem, (677)
• Amg-vloermatten (U26)
• AMG Line
• AMG Line Interieur
• Anti doorSlip Regeling
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• Autonomous Emergency Braking
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bekerhouder (309)
• Bots herkenning systeem
• Bovenkant dashboard in lederlook (U09)
• Brandstoftank met grotere inhoud (916)
• Brandstofvulhoeveelheid voor zelf afhalen (110)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de acht (U01)
• Communicatiemodule (3g) voor het gebruik van mercedes me connect-serv (360)
• Connected services
• Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
• DIRECT SELECT-stuurschakelpaddles (431)
• Drive pilot (233)
• Dynamic select (B59)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• GPS Antenne (270)
• Grootlichtassistent
• Handleiding duits (02B)
• Headunit europa (3U1)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Interieurverlichtingspakket (876)
• Kruisend verkeer detectie
• LED Intelligent Light System voor rechtsverkeer (642)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• Live traffic information (367)
• Mercedes-benz noodoproepsysteem (351)
• Modeljaar (807)
• Multibeam led (P35)
• Multifunctioneel stuurwiel in nappaleder (L5C)
• Night-pakket
• Parkeerpakket (P44)
• PRE-SAFE®-systeem (299)
• PRE-SAFE® Impuls Side (292)
• Rijassistentiepakket
• Rijassistentiepakket plus (P20)
• Rijstrooksensor met correctie
• Rondomzicht camera
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Sierdelen essenhout zwart openporig (736)
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Stoelverwarming voor (873)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Telefoonantenne (274)
• Telefoonintegratie
• Touchpad (448)
• U85 Adblue-tank met groter volume
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Voorbereiding voor dakdragers (724)
• Warmtewerend donkergetint glas (840)
• Widescreen Cockpit (464)
• Wielkastverbreding voor AMG velgen (776)
• Zitcomfortpakket voor (P65)
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