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Mercedes-Benz E-Klasse 350 Cdi AMG 4-Matic Distronic / Schuifdak
/ Comand / ILS / Leer Aut7

  

Omschrijving
In nieuwstaat verkerende E350 Cdi met 265pk en
volledig AMG uitgevoerd. Zeer compleet uitgerust
met oa distronic plus, actieve dodehoekassistent,
actieve spoorassistent, elektrisch schuif/kanteldak
transparant, COMAND fullmap harddisknavigatie,
side-airbags voor/achter, afneembare trekhaak,
Intelligent Light System, elektrisch verstelbare
sportstoelen met verwarming, lederen bekleding met
wit stiksel, sfeerverlichting, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18497515

Specificaties
Km-stand: 95.901
Datum deel 1: 04-2011
Kleur: Palladiumgrijs metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 266 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en comfortsluiting
• 550 afneembare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 792 Palladiumgrijs metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
• Buitenspiegels verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Mistlampen voor
• Schuifdak (414)
• Sportonderstel

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische bediening
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve
fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• Adaptieve grootlichtassistent (608)
• Airco
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Regensensor
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (873)
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

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.
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• Radio cd speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 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
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en gordelkrachtbegrenzers
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 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
• Brake Assist System
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K10 statische bochtenverlichting
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)

Overige
• 7G-TRONIC PLUS automatische versnellingsbak (427)
• 45,7 cm (18 inch) spaakdesign AMG lichtmetalen velgen (781)
• 211 AMG sportparameterstuurbekrachtiging
• 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
• 677 Agility control Avantgarde
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• AMG-sportpakket (950)
• Amg-vloermatten (U26)
• Anti doorSlip Regeling
• Avantgarde (954)
• Beschermroosters voor sneeuw (1U2)
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Cilinderinhoud 3.0 liter (M30)
• Coc-document euro5 met deel 2 (967)
• Comand aps (527)
• Comand met navigatie-update (81P)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de achterzitplaatsen
(U01)
• Comforttelefonie (386)
• DIRECT CONTROL sportieve vering (677)
• DIRECT SELECT Stuurwielschakeling: schakeltoetsen a/h stuurwiel (428)
• Direct Steering (211)
• Distronic plus (233)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• EASY-PACK-doorlaadmogelijkheid (287)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Intelligent light System (LHD) (622)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Koplampreinigingsinstallatie (600)
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Media-interface kabel kit (518)
• Modeljaar (801)
• PARKTRONIC incl. parkeerassistentie (230)
• Pelvisbag (bekken-airbag) (291)
• Rijassistentiepakket plus (23P)
• Roetfilter
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Sierdelen: hout, Essen zwart (736)
• Snelheidslimiet-assistent (513)
• Spiegels: linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Statische bochtenverlichting (K10)
• Stoelen: voor uitgevoerd als sportstoel (244)
• Stuurwielschakeling: elektronisch (279)
• Uitlaatgasreiniging Euro 5 (928)
• Veiligheidspakket achter (298)
• Wegval line-aanduiding (265)
• Zijraamlijsten in rvs (051)
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