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Mercedes-Benz E-Klasse Coupé 300 AMG Luchtvering / Distronic /
Keyless / Designo / Burmester / Stoelkoeling Aut7

  

Omschrijving
NIEUWPRIJS: €100004!!!! De meest complete E300
Coupe op de markt met oa Airmatic luchtvering, rij-
assistentiepakket, keyless-go entry & drive,
standkachel/koeling met afstandsbediening,
panoramadak, elektrisch verstelbare sportstoelen
met geheugen, multicontourstoelen met massage,
geventileerde en verwarmde stoelen, Head-Up
display, widescreen cockpit, Comand
harddisknavigatie, Burmester Surround
Soundsysteem, DAB …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24278983

Specificaties
Km-stand: 53.944
Datum deel 1: 06-2018
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: AMG zwart nappaleder exclusief
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 245 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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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
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 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
• AMG-styling
• B63 sportiever motorgeluid (schakelbaar)
• Elektrisch glazen panorama-dak
• FC Coupe
• Keyless entry
• 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
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar
en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten, daksierlijsten en
privacyglas
• R01 zomerbanden
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• RVQ 20" AMG multispaaks velgen in Titaangrijs/glansgedraaid in breedset
• U21 sportuitlaat
• U38 Dashboard en bovenzijde van de portieren in nappaleder
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en bekerhouders
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening en 3 voorkeurstijden
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 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
• 399 Multicontourstoelen voor inclusief massagefunctie, comforthoofdsteunen
en verstelbare zitting
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 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
• 737 middenconsole in zwart openporig essen
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• 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
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz 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 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me connect-
services
• 367 Live Traffic Information
• 395 Linguatronic spraaksturing
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid, verkeersborden, navigatie
en assistentiesystemen
• 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
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en
afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• Navigatiesysteem full map
• Rondomzicht camera

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met gordelkrachtbegrenzers
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist System
BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 260B airbagschild rondom
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 503 Remote Park-Pilot
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk ahv
verkeersborden)
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met meldkamerabonnement
• K32 actieve autonome rijbaanwissel assistent
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• 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
• 4 cil. benzinemotor
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende rijprogramma's
en instelbare rijhoogte
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Attention Assist
• B59 DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• Bagagenet aan zijkant van bagageruimte
• Handschoenenvak geventileerd
• LED achterlichten met crystal look
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• Sidebags bestuurder en voorpassagier
• Stuurkolom mechanisch verstelbaar
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