MERK

Mercedes-Benz

MODEL

E-Klasse

UITVOERING

350d AMG Night
Edition | Panorama |
Softclose | NP:
€106.000 | 360
camera | Burmester |

FABRIEKSKLEUR

Selenite shape grey

DATUM EERSTE TOELATING

10-11-2016

PRIJS

€ 49.950

Exterieur

Infotainment

-360 graden Camera rondom

-Burmester Sound System

-AMG Pakket

-Achteruitrijcamera

-Night Pakket

-Achteruitrijcamera

-Open dak

-Audio installatie high end

-Panoramadak

-Audio installatie premium

-Adaptief demping systeem

-Head-up display

-Aluminium delen exterieur

-MP3 aansluiting

-AMG-styling

-MP3 aansluiting

-Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

-Multimedia-voorbereiding

-Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

-Multimedia systeem

-Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

-Multimedia systeem

-Buitenspiegels verwarmbaar

-Navigatie

-Bumpers in carrosseriekleur

-Navigatie

-Centrale deurvergrendeling

-Navigatiesysteem

-Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

-Navigatiesysteem full map

-Chroom delen exterieur

-Navigatiesysteem full map + hard disk

-Elektrisch glazen panorama-dak

-Subwoofer

-Extra getint glas

-Subwoofer

-Extra getint glas
-Keyless entry
-kijk op onze website voor meer XL Foto's !!!

-Koplampen adaptief
-LED achterlichten
-LED dagrijverlichting
-LED koplampen
-Lichtmetalen velgen
-Lichtmetalen velgen
-Lichtmetalen velgen 17"
-Lichtmetalen velgen 20"
-Mistlampen voor
-Parkeer assistent
-Parkeersensor achter
-Parkeersensor voor
-Parkeersensor voor en achter
-Parkeervak sensor
-Ruitensproeiers verwarmbaar
-Schuif-/kanteldak
-Sluitbekrachtiging
-Speciale kleur
-Sportonderstel
-Uitlaat sierstuk
-Uitlaat sierstuk
-Warmtewerend glas
-Xenon verlichting
-Zonnescherm zijruiten

Interieur

Milieu

-12Volt aansluiting

-Start/stop systeem

-12Volt aansluiting
-Achterbank in delen neerklapbaar
-Airco met elektronische regeling
-Airco separaat achter
-Aluminium interieur afwerking
-Armsteun voor
-Boordcomputer
-Comfortstoel(en)
-Comfortstoelen met geheugen
- elektrisch

-Cruisecontrol
-Cruisecontrol
-Cruise control
-Electronic climate controle
-Elektrische ramen achter
-Elektrische ramen voor
-Elektrische ramen voor en achter
-Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
-Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
-Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
-Elektrisch zonnescherm achterruit
-Hoofdsteunen achter
-Houtafwerking interieur
-Interieur accenten
-Keyless Entry & Start
-Lederen/stof bekleding
-Lederen/stof bekleding
-Lederen bekleding
-Lederen interieurdelen
-Lederen interieurdelen
-Lendesteunen (verstelbaar)
-Multifunctioneel lederen stuurwiel
-Regensensor
-Sportstoelen
-Sportstuur
-Stoelverwarming
-Stuurbekrachtiging
-Stuur verstelbaar
-Voorstoel(en) met massagefunctie
-Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Overige

-Airbag(s) gordijn

-AMG Line

-Airbag(s) hoofd achter

-AMG Line Interieur

-Airbag(s) hoofd voor

-Eerste eigenaar

-Airbag(s) knie

-Exclusive exterieur

-Airbag(s) side achter

-Exclusive Interieur

-Airbag(s) side voor

-Keyless-Go pakket

-Airbag bestuurder

-Night-pakket

-Airbag passagier

-Optie-pakket

-Alarm klasse 1(startblokkering)

-Rijassistentiepakket

-Alarm klasse 3

-Technologie-pakket

-Anti Blokkeer Systeem

-Anti doorSlip Regeling

-Bandenspanningscontrolesysteem

-Automaat

-Binnen/buitensp. aut. dimmend

-Autonomous Emergency Braking

-Brake Assist System

-Bots herkenning systeem

-Distronic

-Connected services

-Dodehoek detector

-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

-Isoﬁx aansluiting

-Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

-Verkeersbord detectie

-Elektronische remkrachtverdeling

-Vermoeidheids herkenning

-Elektronisch Stabiliteits Programma
-grootlichtassistent
-Kruisend verkeer detectie
-Luchtvering en automatische niveauregeling
-Memorypakket bestuurder
-Rijstrooksensor met correctie
-Rondomzicht camera
-Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
-Telefoonintegratie
-Volledig digitaal instrumentenpaneel

