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Mercedes-Benz E-Klasse Estate 220 d AMG Distronic / Panorama /
Mem / Nappa / Burmester / Keyless Aut9

  

Omschrijving
Origineel Nederlandse E220d met een nieuwprijs van
€92816!!! De auto is voorzien van werkelijk alle
denkbare opties zoals rijassistentiepakket bestaande
uit: DISTRONIC PLUS met stuurassistent en Stop&Go,
PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met kruispuntassistent,
actieve dodehoek- en spoorassistent, volledig zwart
nappa lederen stoelen met verwarming/elektrische
verstelling en geheugen, Keyless-Go, volglazen
panorama/schuifdak met …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14613479

Specificaties
Km-stand: 16.888
Datum deel 1: 02-2017
Kleur: Designo Diamond Bright wit

metallic metallic
Interieur: Nappa leder zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 194 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
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische
hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 720 Dakrail zwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 776 AMG verbrede voorschermen
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• Dubbele uitlaat met gepolijste rvs eindstukken
• Elektrisch glazen panorama-dak
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P29 AMG pakket exterieur: AMG voor- & achterbumper, AMG
skirts, AMG velgen, AMG onderstel, AMG dynamic steering, AMG
uitlaatsierstukken, AMG grille
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en achterbumper, AMG
grille, AMG side-skirts met dorpelverbreding, AMG diffuser icm
dubbele uitlaten, AMG 15 mm verlaagd onderstel, AMG
geperforeerde remschijven en verzwaarde remklauwen met
opschrift
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten,
daksierlijsten en privacyglas
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• RVQ 20" AMG multispaaks velgen in Titaangrijs/glansgedraaid in
breedset

Interieur
• 8U8 I-Size/ISOFIX kinderzitbevestiging icm Top Tether-
bevestigingspunten
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 276 MEMORY-pakket achter
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa leder
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-
schakeling
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte

Infotainment
• 08U MB connect
• 12U Concierge service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android auto
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 464 Widescreen cockpit
• 502 3 jaar 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
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester Surround Sound Systeem met 13 luidsprekers en
590 watt 9-kanaals DSP-versterker
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 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
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• 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
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 Agility control Avantgarde
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor,
transmissie, ESP® en besturing
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• Roetfilter
• U85 Adblue-tank met groter volume
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