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Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio 200 Premium Plus

  

Omschrijving
Met ons toegewijde team bieden wij u al ruim 25 jaar
de beste kwaliteit en service tegen de scherpste
prijzen. Door onze specifieke markt- en productkennis
bent u bij ons verzekerd van een sterk wisselend
aanbod aan exclusieve Mercedessen, veelal nog in de
fabrieksgarantie. Maar ook na de aankoop staan wij
voor u klaar met onze 24H-service, officieel erkende
werkplaats, schadeherstel en nog veel meer. Alles
afgestemd op uw …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18569008

Specificaties
Km-stand: 1.251
Datum deel 1: 03-2018
Kleur: Selenietgrijs metallic
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 632 LED High Performance koplampen
• 741 bruine cabriokap
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief
ruitenwissersysteem
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Keyless entry
• Koplampen adaptief
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas

Interieur
• 201A zwart volledig lederen bekleding
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor
bestuurder en passager
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Electronic climate controle
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Lederen bekleding
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• Nekverwarming
• P14 Avantgarde pakket interieur
• 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
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen,
opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik
van Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 7"
kleurendisplay, touchpad en 2 USB-aansluitingen
• Audio installatie premium
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding

Veiligheid
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 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
• 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
• 677 comfortonderstel
• 808 Modeljaar 2018
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bots herkenning systeem
• Connected services
• Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Grootlichtassistent
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
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