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Mercedes-Benz E-Klasse 350d AMG Luchtvering / Distronic /
Burmester / Keyless / Nappa Aut9

  

Omschrijving
Bepaalde kleuren kunnen een auto nog meer laten
spreken! Zo ook deze waanzinnig mooie E350d in
Canvansietblauw metallic met volledige AMG styling
en gecomplementeerd met het AMG Nightpakket.
Voorzien van alle denkbare luxe als oa Distronic Plus,
Burmester Surround Sound Systeem, Keyless-Go
comfortpakket Air Body Control luchtvering, volledig
nappa lederen bekleding, memorypakket,
zonnerollopakket, COMAND fullmap navigatie en …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18517289

Specificaties
Km-stand: 50.432
Datum deel 1: 05-2016
Kleur: Canvasietblauw metallic
Interieur: Nappa leder zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 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
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890U Canvasietblauw metallic
• Actieve parkeerassistent (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Keyless-go (889)
• Keyless entry
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en achterbumper, AMG grille, AMG side-skirts met dorpelverbreding, AMG diffuser icm dubbele
uitlaten, AMG 15 mm verlaagd onderstel, AMG geperforeerde remschijven en verzwaarde remklauwen met opschrift
• P35e MULTIBEAM LED Intelligent Drive en Light Systeem met 84 individuel LED's voor variabele lichtverdeling, adaptieve
grootlichtassistent plus, LED achterlichten, afslagverlichting, uitgebreide mistlampen en actieve bochtenverlichting
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas
• Parkeersensor voor en achter
• RVR 20" AMG multispaaks velgen in hoogglanzend zwart/glansgedraaid in breedset
• Schuifdak (414)

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en bekerhouders
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 313 geïntegreerde rolgordijnen in de achterportieren
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Aluminium sportpedalen met rubber noppen
• Automatische airconditioning THERMATIC (580)
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-schakeling
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit en achterzijruiten
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en parfumering
• P29 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder/alcantara met contrast stiksel, AMG afgevlakt sportstuur met F1-schakeling,
dashboard/portieren in leder met contrast stiksel, zwarte hemelbekleding, AMG aluminium sportpedalen en AMG vloermatten
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 08U MB connect
• 12U Concierge service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android auto
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360°-camera (501)
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 379 Geïntegreerde telefoonmodule met bluetooth
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid, verkeersborden, navigatie en assistentiesystemen
• 464 Widescreen cockpit
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 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 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• Audio installatie premium
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Burmester® surround sound system (810)
• Comand online (531)
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Head-up-display (463)
• Head-up display
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Navigatiesysteem full map
• Smartphone integratie (14U)
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 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
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 503 Remote Park-Pilot
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• AMG geperforeerde remschijven icm remzuigers met gelakt remklauwpaneel
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Electronic Stability Program
• 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
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Verkeersbord detectie
• Verkeersbordenassistent (513)

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates (502)
• 9g-tronic (421)
• 12P Business pakket met High-performance LED-koplampen, brandstoftank 66L, Garmin MAP Pilot inclusief Live Traffic, Park-Pilot,
stoelverwarming en Remote Online
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende rijprogramma's met hoogteregeling
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achterbankleuning neerklapbaar (287)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• AdBlue®-tank 25 liter (U85)
• Air balance-pakket (P21)
• Air body control (489)
• Amg-vloermatten (U26)
• Amg line interieur (P29)
• Antidiefstalpakket (P54)
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• Autotelefonie (379)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor, transmissie, ESP® en besturing
• Bekerhouder (309)
• Bluetec uitlaatgasreinigingssysteem (U77)
• Bovenkant dashboard in lederlook (U09)
• Brandblusser (682)
• Brandstoftank met grotere inhoud (916)
• Business-Pakket (12P)
• Cilinderinhoud 3.0 liter (M30)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de acht (U01)
• Comforttelefonie (386)
• Communicatiemodule (4g) voor het gebruik van mercedes me connect-serv (362)
• Connected services
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• DIRECT SELECT-stuurschakelpaddles (431)
• Drive pilot (233)
• Dubbele zonnekleppen (543)
• Dynamic select (B59)
• GPS Antenne (270)
• Handleiding duits (02B)
• Headunit europa (3U1)
• Interieurdetectie (882)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Interieurverlichtingspakket (876)
• KEYLESS GO-pakket (P17)
• LED Intelligent Light System voor rechtsverkeer (642)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• Live traffic information (367)
• Media-interface (518)
• Memorypakket (275)
• Mercedes-benz noodoproepsysteem (351)
• Modeljaar (807)
• Multibeam led (P35)
• Multifunctioneel stuurwiel in nappaleder (L5C)
• Parkeerpakket (P44)
• PRE-SAFE®-systeem (299)
• PRE-SAFE® Impuls Side (292)
• Remote park pilot (503)
• Rijassistentiepakket plus (P20)
• Rondomzicht camera
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sidebags achter (293)
• Sierdelen aluminium trapeziumgeslepen (739)
• Sluitbekrachtiging voor het kofferdeksel (881)
• 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)
• Wegval warmtewerend donker getint glas (U50)
• Widescreen Cockpit (464)
• Wielkastverbreding voor AMG velgen (776)
• Zonnescherm (rollo) voor de achterruit (540)
• Zonnescherm (rollo) voor de achterzijruiten (313)
• Zonneschermpakket (P09)
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