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Mercedes-Benz E-Klasse Coupé 200 AMG Coupe Panorama / Beige
leder / Multicontour / ILS Aut7

  

Omschrijving
Zeer mooie en compleet uitgeruste E200 Coupe AMG
met oa panoramadak, beige natuurleder, Intelligent
Light System, 3D kleurennavigatie, parkeersensoren
voor/achter, AMG sportonderstel, AMG parameter
stuurbekrachtiging, spiegelpakket, climate control,
multicontourstoelen, stoelverwarming en nog veel
meer. Bel voor een afspraak: Ferdy Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 109.884
Datum deel 1: 04-2014
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Natuurbeige leder met contrast

stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met
schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 660 18" dubbelspaaks AMG velgen
Titaangrijs/glanzend in breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Elektrisch glazen panorama-dak
• FC Coupe
• R01 zomerbanden

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 264A Natuurbeige lederen bekleding met contrast
stitching
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met
F1-schakelpaddels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 409 AMG multicontourstoelen bestuurder en
passagier met uitschuifbaar zitgedeelte en
verstelbare stoelwangen
• 441 elektrisch verstelbare stuurkolom
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht /
klavierlak zwart
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 211 AMG sportparameterstuurbekrachtiging
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 486 AMG sportonderstel icm Sport Dynamic
Steering
• 804 modeljaar 2014
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km
interval
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