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Mercedes-Benz E-Klasse 200 Premium Plus Facelift / Camera Aut9

  

Omschrijving
Zeer nette Mercedes-Benz E200 Premium Plus
facelift. Fraai gespecificeerde auto met o.a.
parkeercamera, navigatie, stoelverwarming,
bluetooth voor telefoon, xenon verlichting, half
lederen bekleding en nog veel meer. Profiteer nu van
dit grote prijsvoordeel, nieuwprijs: 71455 euro. Prijs is
incl. BTW & BPM. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur op 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 25.706
Datum deel 1: 01-2019
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Lederlook ARTICO/stof zwart
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
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 632 LED High Performance koplampen
• 645 M+S banden af fabriek
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 270 GPS Antenne
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• P14 Avantgarde pakket interieur
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere
ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden met uitgebreide
functies met persoonlijke profielen
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• 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
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 677 Agility control Avantgarde
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
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