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Mercedes-Benz E-Klasse Coupé 200 AMG Comand / Leder / LED
Aut9

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde E200 Coupe AMG. In
absolute nieuwstaat en volledig dealer onderhouden.
Zeer rijkelijk uitgerust met oa achteruitrijcamera,
spiegelpakket, smartphone integratie, COMAND
fullmapnavigatie, bluetooth telefonie/audiostreaming,
touchpad, diefstal- en inbraakalarm (kl.3),
verkeersbordenherkenning dmv camera, LEd high
performance koplampen, super sportstuur in
nappaleder met touchpads en …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23349914

Specificaties
Km-stand: 46.097
Datum deel 1: 08-2018
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 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
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 632 LED High Performance koplampen
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 992U Selenietgrijs metallic
• Achteruitrij camera (218)
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde
uitlaatsierstukken
• LED koplampen
• 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
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• RTD 19" AMG dubbel-vijfspaaks velgen

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra
bagagenetten en bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 201A lederen bekleding met contrast stitching
• 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
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 737 middenconsole in zwart openporig essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• H40 sierdelen aluminium kristalgeslepen licht
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons
en F1-schakeling
• Lederen bekleding
• 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
• P65 zitcomfortpakket: elektrisch verstelbare
lendensteun en uitschuifbaar zitgedeelte
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast
stitching
• U12 velours vloermatten
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• Voorstoelen verwarmd

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
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van
Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 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
• Comand online (531)
• Navigatiesysteem full map

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met
gordelkrachtbegrenzers
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen
in het display
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• 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
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
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