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Mercedes-Benz E-Klasse 200 CGI Sport Leer / Comand /
Entertainment / ILS Aut7

  

Omschrijving
Deze prachtige E200 Sport is door ons geleverd en
onderhouden. In absolute nieuwstaat en boordevol
met opties, wat te denken van volledig lederen
bekleding, zwart essenhout, COMAND fullmap
navigatie met harde schijf en DVD-speler, bluetooth
telefonie en audio, universeel media interface,
origineel entertainment achterin, Intelligent Light
System, semi-elektrisch verstelbare stoelen met
verwarming, parkeersensoren voor/achter, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18628460

Specificaties
Km-stand: 82.627
Datum deel 1: 02-2012
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Amandelbeige lederen

bekleding
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Ja

https://mb-vos.nl/~PDF~18628460
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 18628460
https://mb-vos.nl/~PDF~18628460


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 18628460  

Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 18"
• Metaalkleur
• Mistlampen voor
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P96 Sport-pakket exterieur
• Parkeersensor voor en achter
• R32 5-spaaks 18" lichtmetalen velgen
• Sportonderstel

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 55U hemelbekleding in beige
• 280 sportstuurwiel in leder
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-
/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Adaptieve grootlichtassistent (608)
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Boordcomputer
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Houtafwerking interieur
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Regensensor
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (873)
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND Online 8" harddisknavigatie geheel Europa in 3D, multimediasysteem met
harde schijf en Picture viewer
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Audio-navigatiesysteem
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• Entertainment system
• Multimedia-voorbereiding
• Radio cd speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 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
• Brake Assist System
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K10 statische bochtenverlichting
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• U60 Actieve motorkap
• Verkeersbord detectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 7G-TRONIC PLUS automatische versnellingsbak (427)
• 45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen (R32)
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Sport Plus: automatische 7-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 677 Agility control Avantgarde
• 915 grotere brandstoftank 60 liter
• 954 Avantgarde uitvoering
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• Anti doorSlip Regeling
• Avantgarde (954)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Beschermroosters voor sneeuw (1U2)
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Cilinderinhoud 1.8 liter (M18)
• 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 (213)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• EASY-PACK-doorlaadmogelijkheid (287)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektrisch bediende portierramen (4x) (010)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Grille (2U1)
• Hemelbekleding stof beige (55U)
• Intelligent light System (LHD) (622)
• Koplampreinigingsinstallatie (600)
• Licht pakket (P35)
• Media-interface kabel kit (518)
• Modeljaar (802)
• PARKTRONIC incl. parkeerassistentie (230)
• Pelvisbag (bekken-airbag) (291)
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sierdelen: hout, Essen zwart (736)
• Skizak (282)
• Snelheidslimiet-assistent (513)
• Spiegels: linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Sportpakket exterieur (P96)
• Startblokkering (019)
• Statische bochtenverlichting (K10)
• Stuurwielschakeling: elektronisch (279)
• Uitlaatgasreiniging Euro 5 (928)
• Vloermatten velours (U12)
• Wijzigingsjaar (052)
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