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Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio 350 AMG Night Distronic Pro /
Burmester / Widescreen / Mem / Camera / Dynamic Body …

  

Omschrijving
Deze full options E350 Cabriolet met 300 pk beschikt
oa over rij-assistentiepakket, AMG in- en
exterieurpakket, AMG nappaleder two-tone,
achteruirijcamera, geventileerde en verwarmde
stoelen, elektrisch verstelbare stoelen met geheugen,
AMG Nightpakket, AMG 20" multispaaksvelgen,
Burmester Surround Soundsysteem, Comand Online,
Widescreen cockpit, DAB radio, telefoniepakket met
draadloos opladen, MULTIBEAM LED verlichting, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24985178

Specificaties
Km-stand: 22.893
Datum deel 1: 03-2019
Kleur: Obsisiaanzwart metallic
Interieur: AMG Nappaleder zwart/diepwit
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 300 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 285 elektrisch bedienbaar geïntegreerd windscherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 MULTIBEAM LED Intelligent Light System met ULTRA RANGE
• 740 zwarte cabriokap
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief
ruitenwissersysteem
• B63 sportiever motorgeluid (schakelbaar)
• FA Cabrio
• 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
• R06 wielen met geluidsdemping voor lager geluidsniveau
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• RVR 20" AMG multispaaks velgen in hoogglanzend
zwart/glansgedraaid in breedset
• U16 sportuitlaatsysteem

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 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
• 288 AIRCAP: automatisch windschermsysteem boven de voorruit
en tussen de hoofdsteunen
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder en
passager
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones
en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 682 brandblusser
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 737 middenconsole in zwart openporig essen
• 876 interieurverlichtingspakket
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• 895 AMG zonnereflecterend nappaleder zwart/diepwit
• 902 Stoelverwarming voor
• 906 verwarmde armleuning voor
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-
schakeling
• 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
• P68 Warmtecomfortpakket inclusief verwarmde stuurwiel,
middenarmsteun en armleuning voor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 01U MB Connect Services voor navigatie
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 12U Concierge service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 15U voorbereiding smartphone integratie
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 79B DAB voorbereiding (activeerbaar dmv MB Connect)
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 464 volledig digitaal combi-instrument
• 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
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie
en afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 899 Multifunctionele telefonie: draadloos telefoon opladen en
koppeling buitenantenne

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake
Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 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
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk ahv
verkeersborden)
• K26 Intelligent Cruise Control
• K32 actieve autonome rijbaanwissel assistent
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• K34 Autonome snelheidsaanpassing obv maximumsnelheid
(in/uitschakelbaar)
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• 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
• 459 Dynamic Body Control onderstel met verstelbare demping
• 809 modeljaar 2019
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• DB1 Premium Edition
• P50 Cabrioletcomfortpakket incl. AIRCAP en AIRSCARF
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