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Mercedes-Benz E-Klasse Estate 220 Cdi Elegance Schuifdak /
Comand / Park / Ver-stln Aut7

  

Omschrijving
BEL VOORAF VOOR EEN AFSPRAAK: Sven van
Deursen 06-53201060. Deze E220cdi is met zijn 7-
traps automaat en luchtvering op de achteras een
genot om mee te rijden. De auto is verder voorzien
van oa een COMAND full colour navigatiesysteem
inclusief bluetooth audio en telefonie, DVD speler,
volglazen schuif/kantel dak, Parktronic met sensoren
voor/achter en parkeerbegeleiding, stoelverwarming
en nog veel meer. De auto beschikt over …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~17242652

Specificaties
Km-stand: 253.302
Datum deel 1: 01-2012
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Zwart stoffen bekleding
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 775u Iridiumzilver metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• R14 10-spaaks design 16" velgen

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 731 sierlijsten interieur in wortelnotenhout
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS: radio/DVD-speler, 3D weergave
en harddisk
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 476 Spoorassistent
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• ABS en BAS
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en
niveauregeling op de achteras
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Roetfilter
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