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Mercedes-Benz E-Klasse 350 Cdi AMG Distronic / Keyless /
Panorama / Comand / Sound / Mem / 19" Aut7

  

Omschrijving
Prachtige en zeer complete E350 Cdi AMG met 265
pk en voorzien van bijna alle denkbare opties als rij-
assistentiepakket, keyless-go pakket, panoramadak,
Comand fullmap navigatie, custom made
soundsysteem twv €2700, zonneschermpakket,
elektrisch verstelbare stoelen met verwarming en
geheugen, achteruitrijcamera, afneembare trekhaak,
19" AMG lichtmetalen velgen, Intelligent Light
System, climate control voor/achter, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~25507055

Specificaties
Km-stand: 104.205
Datum deel 1: 06-2012
Kleur: Designo Diamond Bright

metallic
Interieur: AMG zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 266 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie
en zonnescherm
• 550 afneembare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 619 afslagverlichting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 677 DIRECT CONTROL sportieve vering
• 770 19" AMG 5-spaaks lichtmetalen velgen in
breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• FW Limousine
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• R01 zomerbanden

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 201A lederen bekleding met contrast stitching
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met F1-
schakelpaddels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de
achterportieren
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 670 motorrestwarmte installatie
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de
achterruit en achterzijruiten
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS
inclusief Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem,
actieve spoorassistent en ac
• 218 Achteruitrijcamera
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met
waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en
noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 803 modeljaar 2013
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 950 sportpakket AMG
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• M642 V6 dieselmotor
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