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Mercedes-Benz E-Klasse Coupé 500 AMG Keyless / Harman-Kardon /
Camera / ILS / Memory Aut7

  

Omschrijving
Door ons geleverd en onderhouden. Een juweel van
een motor met 388 pk en van 0 tot 100 km/uur in 5
seconden. Voorzien van zeer veel luxueuze opties als
Keyless-Go, geventileerde en verwarmde stoelen,
Comand, Harman-Kardon, achteruitrijcamera,
Dynamic Handling Package adaptief onderstel,
Intelligent Light Systeem, memory-pakket,
automatische wegklapbare trekhaak en nog veel
meer. Bel voor een afspraak: Michael Bestenbreur: …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19202369

Specificaties
Km-stand: 152.177
Datum deel 1: 03-2009
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 387 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 794 18" AMG vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Metaalkleur
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• Parkeersensor voor en achter
• Ruitensproeiers verwarmbaar
• Sportonderstel
• Trekhaak uitklapbaar
• Voorspoiler

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 201A lederen bekleding met contrast stitching
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 lederen stuurwiel
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 409 multicontourstoelen bestuurder en passagier met
uitschuifbaar zitgedeelte en verstelbare stoelwangen
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 670 motorrestwarmte installatie
• 731 sierlijsten interieur in wortelnotenhout
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stuurkolom
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en
PRE-SAFE positionering
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND APS met telefonie, DVD-wisselaar en
Linguatronic spraaksturing
• 518 universeel media interface
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Audio-navigatiesysteem
• Autotelefoon voorbereiding
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem
• Radio cd speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 019 Alarm klasse 1 startblokkering
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarmsysteem
• Anti Blokkeer Systeem
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K10 statische bochtenverlichting
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief dempingssysteem
met instelbare rijprogramma's
• 950 sportpakket AMG
• Anti doorSlip Regeling
• Bi-xenon koplampen adaptief
• Elektrisch variabele schokdemperafstelling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Mistlampen voor
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
• Sport-pakket AMG
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