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Mercedes-Benz E-Klasse 350d AMG Luchtvering / Pano / Distronic /
Keyless / Burmester / Widescreen / Mem / HUD Aut9

  

Omschrijving
Wat een prachtige auto met zijn AMG pakket en
zwarte panoramadak icm met de 20" multispaak AMG
velgen. Voorzien van alle denkbare opties waaronder
rij-assistentiepakket plus met adaptieve cruise
control, remote park pilot, 360 camera, actieve stuur-
spoor- en dodehoekassistent, Air Body Control
luchtvering met instelbare rijprogramma, elektrisch
verstelbare stoelen met verwarming en geheugen,
stoelverwarming achter, Comand icm …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~20742109

Specificaties
Km-stand: 156.173
Datum deel 1: 06-2016
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart nappaleder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 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
• 596 warmtewerend en infrarood reflecterend dubbel gelaagd glas
rondom
• 632 LED High Performance koplampen
• 724 geïntegreerde voorbereiding dakdragersysteem
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 776 wielkastverbreding
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• 992U Selenietgrijs metallic
• Lichtmetalen velgen 20"
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• 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
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• PAF akoestiekcomfortpakket: warmte- en geluidsdimmend
infraroodreflecterend veiligheidsglas icm extra bekledingen en
afdichtingen zorgen voor optimaal geluidscomfort en
warmtedimming
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• RVR 20" AMG multispaaks velgen in hoogglanzend
zwart/glansgedraaid in breedset

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 313 geïntegreerde rolgordijnen in de achterportieren
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 670 motorrestwarmte installatie
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht / klavierlak zwart
• 811a AMG nappaleder exclusief met contrast stitching en
speciaal stoelpatroon
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• Luxe lederen bekleding
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit
en achterzijruiten
• P29 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder/alcantara
met contrast stiksel, AMG afgevlakt sportstuur met F1-schakeling,
dashboard/portieren in leder met contrast stiksel, zwarte
hemelbekleding, AMG aluminium sportpedalen en AMG
vloermatten
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 08U MB connect
• 12U Concierge service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-Benz
Connect Me - Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 464 Widescreen cockpit
• 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
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met gordelkrachtbegrenzers
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 463 Head-up display met snelheidsassistent, navigatie en
weergave assistentiesystemen
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 503 Remote Park-Pilot
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk
ahv verkeersborden)
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• 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
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende
rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 807 modeljaar 2017
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• U85 Adblue-tank met groter volume
• Volledig digitaal instrumentenpaneel
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