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Mercedes-Benz E-Klasse Estate 250 Bluetec AMG Night Comand / ILS
/ Schuifdak Aut9

  

Omschrijving
Prachtig samengestelde E250 bluetec Estate in
volledige AMG uitvoering. De Polarwitte kleur komt
nog beter tot zijn recht icm de zwarte accenten van
het AMG nightpakket (oa privacyglas, zwarte
spiegels, raamlijsten, diffuser, voorbumper en
velgen). Zeer compleet uitgerust met oa Comand
fullmap harddisknavigatie, elektrisch schuif/kanteldak
transparant, luchtvering achteras, semi-elektrisch
verstelbare sportstoelen met …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18005442

Specificaties
Km-stand: 44.625
Datum deel 1: 05-2016
Kleur: Polarwit basis
Interieur: Zwart leder/alcantara met wit

stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 204 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 672 18" AMG bi-color velgen zwart/gepolijst in breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Achteruitrij camera (218)
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• FS Estate
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 18"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas
• Parkeer assistent
• Schuifdak (414)
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische bediening
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met F1-schakelpaddels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 611A zwart leder/alcantara bekleding met contrast stiksel
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen stuurwiel
• Regensensor
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (873)
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect me-service
• 502 36 maanden 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
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio installatie
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• DVD speler
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 117 centrale vergrendeling
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarm klasse 3
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates (502)
• 9g-tronic (421)
• 45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks AMG lichtmetalen velgen (672)
• 211 AMG sportparameterstuurbekrachtiging
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 677 Direct Control onderstel met luchtvering en niveauregeling op de achteras
• 915 grotere brandstoftank 60 liter
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• Airconditioning: autom. airco THERMOTRONIC (581)
• AMG-sportpakket (950)
• Amg-vloermatten (U26)
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• Avantgarde (954)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Beschermroosters voor sneeuw (1U2)
• Bluetec uitlaatgasreinigingssysteem (U77)
• Bots herkenning systeem
• Brandblusser (682)
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Business-Pakket (12P)
• Centrale vergrendeling (117)
• Cilinderinhoud 2.2 liter (M22)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Collision prevention assist plus (258)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de achterzitplaatsen (U01)
• Communicatiemodule voor het gebruik van de mercedes connect me-services (06U)
• Connected services
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• DIRECT CONTROL sportieve vering (677)
• DIRECT SELECT Stuurwielschakeling: schakeltoetsen a/h stuurwiel (428)
• Direct Steering (211)
• Dodehoekassistent (234)
• Dvd-speler (815)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Easy-entry functie (121)
• EASY-PACK-doorlaadmogelijkheid (287)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Handleiding duits (02B)
• Headunit europa (3U1)
• Interieurdetectie (882)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Knipperlichten (077)
• Led-intelligent light system (642)
• Live trafic information (B54)
• Mercedes-benz noodoproepsysteem (350)
• Mercedes connect me - remote online (05U)
• Modeljaar (806)
• Motorrestwarmte installatie (670)
• Multifunctioneel sportstuurwiel (277)
• Niveauregeling
• Pelvisbag (bekken-airbag) (291)
• Roetfilter
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Sierdelen: hout, Essen zwart (736)
• Snelheidslimiet-assistent (513)
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels: linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Stoelen: voor uitgevoerd als sportstoel (244)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Stuurwielschakeling: elektronisch (279)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Variabele stuuroverbrenging
• Warmtewerend donker getint glas (840)
• Wijzigingsjaar (056)
• Zomerbanden met een lagere rolweerstand (R05)
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