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Mercedes-Benz E-Klasse 250 Avantgarde Schuifdak / Camera / LED
/ Mediadisplay Aut9

  

Omschrijving
Zeer compleet uitgerust en oa voorzien van
elektrisch schuif/kanteldak transparant,
parkeerpakket met achteruitrijcamera, LED high
performance verlichting, actieve dodehoekassistent,
navigatiepakket met 12,3 fullmap mediadisplay,
zitcomfortpakket icm stoelverwarming, neerklapbare
achterbank, grote tank, spiegelpakket en nog veel
meer. Direct afkomstig van Mercedes-Benz, in
smetteloze staat en volledige historie bekend. Prijs …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19199731

Specificaties
Km-stand: 23.349
Datum deel 1: 05-2018
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart half leder met contrast

stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 632 LED High Performance koplampen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 992U Selenietgrijs metallic
• Aluminium delen exterieur
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• B63 sportiever motorgeluid (schakelbaar)
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Elektrisch glazen panorama-dak
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 17"
• Metaalkleur
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeervak sensor
• Verlaagde carrosserie
• Warmtewerend glas

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra
bagagenetten en bekerhouders
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht / klavierlak
zwart
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun voor
• Comfortstoel(en)
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• L3C Multifunctioneel stuurwiel in nappaleder
• Lederen interieurdelen
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• P14 Avantgarde pakket interieur
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare lendensteun
en uitschuifbaar zitgedeelte
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• Voorstoelen in hoogte verstelbaar
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 61P Navigatiepakket: 12,3 fullmap navigatiesysteem met
Online mogelijkheden en Live Traffic Information
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D geheel
Europa met spraaksturing
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 868 12,3 inch hoge resolutie media display
• Audio installatie
• Multimedia-voorbereiding

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 677 AGILITY CONTROL-onderstel met verschillende
rijprogramma's en instelbaar dempingssysteem
• 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
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Exclusive exterieur
• Exclusive Interieur
• Mistlampen voor
• Parkeer pakket
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
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