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Mercedes-Benz E-Klasse Coupé 200 Premium Plus Panoramadak /
Nightpakket / Camera / LED Aut9

Omschrijving
Prijs is incl. BTW & BPM nieuwprijs: 67410 euro! Nu
met bijna 19000 euro voordeel! Wat een lust voor het
oog, deze prachtige E Coupé met maar 3444(!) km.
Uitgerust in het Selenietgrijs, geweldig afstekend
Night Pakket en Panorama schuifkanteldak maar ook
een parkeercamera, spiegelpakket, LED, zwarte
hemelbekleding en nog veel meer. Kortom een auto
die er uit springt met zijn kleurstelling en opties!
Hebben wij uw interesse …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18515802

Specificaties
Km-stand: 3.444
Datum deel 1: 05-2018
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart half leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 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
• 632 LED High Performance koplampen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief
ruitenwissersysteem
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• P14 Avantgarde pakket interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen,
opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik
van Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm
kleurendisplay, USB-interface en bluetooth streaming

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 290 window airbags
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met
3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan
stuurwiel
• 677 comfortonderstel
• 808 Modeljaar 2018
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
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