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Mercedes-Benz E-Klasse 350 Bluetec Estate Avantgarde Schuifdak /
Com / ILS Aut9

  

Omschrijving
Door ons geleverd en onderhouden. Voorzien van
elektrisch schuif/kanteldak, Comand Online,
Intelligent Light System met adaptieve
grootlichtassistent, spiegelpakket, bluetooth audio en
telefonie, semi-elektrisch verstelbare stoelen met
verwarming, luchtvering met niveauregeling op de
achteras, sfeerverlichting, skifoedraal en nog veel
meer. In zeer nette staat en voorzien van de
nieuwste 9-traps automaat met stuurschakeling. …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~9171125

Specificaties
Km-stand: 88.601
Datum deel 1: 06-2014
Kleur: Palladiumgrijs metallic
Interieur: Zwart half leder met wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 252 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 44R 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen in Himalayagrijs/gepolijst
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en comfortsluiting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 792 Palladiumgrijs metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic (235)
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• LED dagrijverlichting
• Open dak
• Parkeer assistent
• Schuifdak (414)
• Xenon verlichting

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 51U zwarte interieurhemel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 411 zwart half lederen bekleding met contrast stiknaden
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-
/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• Achterbank neerklapbaar in delen
• Airco volautomatisch (ECC)
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling met
afstandsbediening
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (873)
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS: radio/DVD-speler, 3D weergave en harddisk
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf,
telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8 luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• B54 Live Traffic Information
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Navigatie met kleurenscherm
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief ADAPTIVE BRAKE met
noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• ABS (anti blokkeer systeem)
• ACE (active cornering enhancement)
• Airbag(s) knie
• Airbags
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Electronic Stability Program
• Grootlicht-assistent
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates (502)
• 9g-tronic (421)
• 211 AMG sportparameterstuurbekrachtiging
• 211 parameter snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en niveauregeling op de achteras
• 677 Agility control Avantgarde
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• Avantgarde (954)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Beschermroosters voor sneeuw (1U2)
• Binnenverlichting (174)
• Bluetec uitlaatgasreinigingssysteem (U77)
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Bumper (110)
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cilinderinhoud 3.0 liter (M30)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Collision prevention assist plus (258)
• Comand aps (527)
• 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 (211)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• EASY-PACK-doorlaadmogelijkheid (287)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Led-intelligent light system (642)
• Live trafic information (B54)
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Media-interface kabel kit (518)
• Mercedes-Benz noodoproepsysteem (347)
• Modeljaar (804)
• Pelvisbag (bekken-airbag) (291)
• Roetfilter
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sierdelen: hout, Essen zwart (736)
• Spiegel-pakket
• Spiegels: linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Stuurwielschakeling: elektronisch (279)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Wijzigingsjaar (054)
• Winterbanden M+S vier stuks (645)
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