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

  

Omschrijving
Een absolute eyecatcher is deze E350d met AMG 43
pakket, denk daarbij aan de Diamondgrille, splitters
in de voorbumper, kofferspoiler,
vermogensoptimalisatie en AMG performance stuur.
Bovendien voorzien van alle denkbare opties en luxe.
Met zijn 9G-Tronic automaat en instelbare luchtvering
een genot om in te rijden. Voorzien van oa AMG in-
en exterieurpakket icm AMG Nightpakket, volglazen
panoramadak, actieve …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18654206

Specificaties
Km-stand: 32.250
Datum deel 1: 06-2016
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart geperforeerd leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 5U4 Diamond grille
• 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
• 550 afneembare trekhaak
• 596 warmtewerend en infrarood reflecterend dubbel gelaagd glas
rondom
• 632 LED High Performance koplampen
• 724 geïntegreerde voorbereiding dakdragersysteem
• 739 AMG Carbon exterieurpakket spiegels/voorskirt/diffuser/dorpels
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• Actieve parkeerassistent (235)
• AMG-styling
• AMG kofferspoiler
• AMG styling (772)
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Keyless-go (889)
• Keyless entry
• Koplampen adaptief
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 19"
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• Panoramadak (glas) elektrisch bediend (413)
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• Parkeervak sensor
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas
• Zonnescherm zijruiten

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met F1-
schakeling
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 313 geïntegreerde rolgordijnen in de achterportieren
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl.
massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 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
• 876 interieurverlichtingspakket
• 902 Stoelverwarming voor
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Automatische airconditioning THERMATIC (580)
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Elektrisch zonnescherm achterruit
• Lederen/stof bekleding
• Lederen interieurdelen
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Luxe lederen bekleding
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit en
achterzijruiten
• P14 Avantgarde pakket interieur
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• Voorstoel(en) met massagefunctie
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone lightingkabel
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360°-camera (501)
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 464 Widescreen cockpit
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 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 Bose Surround Soundsysteem
• Audio installatie premium
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Burmester® surround sound system (810)
• Comand online (531)
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 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
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• 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
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 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
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende rijprogramma's en instelbare
rijhoogte
• 807 modeljaar 2017
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• AMG Line
• AMG Line Interieur
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bots herkenning systeem
• Connected services
• Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
• Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Grootlichtassistent
• Keyless-Go pakket
• Kruisend verkeer detectie
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Optie-pakket
• Rijassistentiepakket
• Rijstrooksensor met correctie
• Rondomzicht camera
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• U85 Adblue-tank met groter volume
• Volledig digitaal instrumentenpaneel
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