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Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio 350 CGI AMG / ILS / Distronic /
Memory / Keyless Aut7

  

Omschrijving
full options, bovendien voorzien van
vermogensoptimalisatie en AMG uitlaten. Bel voor
meer informatie: Michael Bestenbreur: 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 67.433
Datum deel 1: 05-2011
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart Alpac grijs leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 294 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 638 19 Inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen,
titaangrijs en glansgedraaid
• 740 zwarte cabriokap
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor
bestuurder en passager
• 409 multicontourstoelen bestuurder en passagier
met uitschuifbaar zitgedeelte en verstelbare
stoelwangen
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• Airco
• Armsteun voor
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom
en buitenspiegels met parkeerstand,
comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• Regensensor
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• Radio cd speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 291 Pelvis beckenairbags
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K10 statische bochtenverlichting
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 486 Direct Control sportonderstel
• Anti doorSlip Regeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Mistlampen voor
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