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Mercedes-Benz E-Klasse 500 AMG Bang&Olufsen Exclusive / Pano /
Distronic / Memory / Camera / DAB Aut7

  

Omschrijving Specificaties
Km-stand: 69.731
Datum deel 1: 08-2014
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 408 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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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
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 660 18" dubbelspaaks AMG velgen Titaangrijs/glanzend in breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• Koplampen adaptief
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 18"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met F1-schakelpaddels
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl.
massage
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 872 stoelverwarming achter
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• Achterbank in delen neerklapbaar
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H79 sierlijsten in donker geslepen aluminium
• Houtafwerking interieur
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 03U Reis- en restaurantgids van Michelin met uitgebreide
reisinformatie
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND APS met telefonie, DVD-wisselaar en Linguatronic
spraaksturing
• 518 universeel media interface
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid,
EPG en videotekst
• Autotelefoon voorbereiding
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist
System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 237: actieve dodehoekassistent
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met
noodingreep
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en
gordelkrachtbegrenzers
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarmsysteem
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 211 AMG sportparameterstuurbekrachtiging
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare voorkeurstijden
• 231 Garagedeuropener
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met verschillende
rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende
rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Grootlichtassistent
• Luchtvering
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Variabele stuuroverbrenging
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