Occasion

Mercedes-Benz E-Klasse

Prijs

€ 41.900,-

Type:

Cabrio 400 Aut. AMG Line Comand Navi Airscarf 19''

Kenteken

GN-304-R

BTW/Marge

Marge-regeling

Inrichting

Cabriolet (2 deurs)

Bouwjaar

2014

Km. stand

60.780 km

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat

Aantal versnellingen

7

Kleur

wit (metallic)

Gemiddeld verbruik

8 l/100km

Gewicht (leeg)

1.745 kg

Accessoires
Abs

Achteruitrijcamera

Airco (automatisch)

AMG-styling

Armsteun achter

Armsteun voor

Asr

Audio installatie premium

Bandenspanningscontrolesysteem

Bas

bestuurdersairbag

Binnen/buitensp. aut. dimmend

Bluetooth telefoonvoorbereiding

Boordcomputer

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Comfort-pakket

Cruise control adaptief met stop&go

Dimlichten automatisch

dodehoek detectie

Electronic climate controle

Elektrisch bedienbare kap

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Elektrisch windscherm

Esp

Harman Kardon geluidsinstallatie

Hill hold functie

Isofix

knie airbag(s)

LED dagrijverlichting

Lederen interieurdelen

Lederen stuurwiel

LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)

Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"

Multicontourstoelen

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Nekverwarming

Parkeersensor voor en achter

passagiersairbag

Radio-cd/mp3 speler
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Regensensor

Rijassistentiepakket

Rijstrooksensor

Softback-kap

Spiegel-pakket

Sportonderstel

Sportpakket Exterieur

Sportstoelen

Sportstuur

Start/stop systeem

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Stuurwiel multifunctioneel

Vermoeidheids herkenning

Voorstoelen verwarmd en geventileerd

zij airbag(s) voor

Zwarte hemelbekleding

Opmerkingen
Zeer nette en rijk uitgeruste Mercedes-Benz E400 Cabrio met AMG uitrusting in de kleur 'Polar White'!
Deze prachtige 334pk sterke E400 is voorzien van o.a. achteruitrijcamera, Comand navigatie, 19 inch lichtmetaal,
adaptieve cruise control, airscarf en elektrisch verstel- verwarmbare lederen multicontourstoelen met geheugen!
Zie de lijst onderstaand voor een compleet overzicht van zijn rijke uitrusting:
-Actieve motorkap U60
-Adaptief Remlicht K11
-Automatische airconditioning (Thermatic) 580
-Automatische versnellingsbak - (7-traps)
-Stuur met Wipschakelaars/knoppen
-Bandenspanningalarm 477
-Hemelbekleding zwart 51U
-Start-/stopsysteem B03
-Stuurbekrachtiging elektr. (Directbesturing / EPS) 211
-Advanced Agility-pakket (Rijdynamiek-pakket) 483
-Audio-navigatiesysteem: Stuurautomaat-systeem APS COMAND 527
-Bekerhouder voor (dubbel) 310
-Cabrio-Comfort-pakket
-Hoofdruimteverwarming (Airscarf)
-Aircap
-Comfort-stoelen voor (incl. Ventilatie, Stoelverwarming) 401
-dashboard leerovertrek U09
-Interieurinrichting: Edelhout Es, zwart 736
-Kinderstoelherkenning in Passagiersstoel (automatisch) U18
-Koplamp LED met adaptieve lichtverdeling (Intelligent Light systeem) 642
-Lichtmetalen velgen 8,5x19 (7-dubbelspaaks)
-Media Interface (Universele interface voor iPod / AUX / USB / MP3) 518
-Memory-pakket P64
-Rijassistent-pakket
-Cruisecontrol met Afstandsregeling / Distronic Plus
-Buitenspiegel met Dodehoek-assistent
-Rijassistent-systeem actieve Actieve rijbaanassistentie
-Adaptieve cruisecontrol Distronic Plus met Stuur-Assistent
-Rijassistent-systeem actieve Parkeerhulp 235
-Rijassistent-systeem Grootlichtassistent Adaptieve plus 628
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-Rijassistent-systeem Snelheidsbeperking-assistent 513
-Ruitensproeier verwarmd 875
-Sound-systeem Harman-Kardon met Logic7-Surround-systeem 810
-Sportpakket AMG / AMG-Line
-Stuur (Sport/leder)
-Stuur met Wipschakelaars/knoppen
-Multi-contourstoelen voor
-Stoelbekleding/kussens: Leerimitatie Artico
-Edelstaalpedalen Sportdesign
-AMG-look/styling-pakket 1
-Spoiler voor (AMG)
-Zijdrempel (AMG)
-Spoiler achter (AMG)
-Sport-chassis
-Hemelbekleding zwart
-Stoelbekleding/kussens: Leer 267A
-Voorbereiding Mobiele telefoon/gsm / Comfort-telefonie / LTE- vaardig 386
Let op: Voor de verzekering wordt er zeer waarschijnlijk alarmklasse 3 en/of 5 vereist, desgewenst kunnen wij dit
voor u verzorgen! Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!
Al onze auto’s worden bij binnenkomst gecontroleerd door onze werkplaats. Hierdoor hebben wij én u zicht op de
uitgevoerde werkzaamheden en de te verwachten werkzaamheden. Daarnaast worden onze occasions standaard
voorzien van een vloeistoffencontrole, minimaal 6 maanden APK en een poetsbeurt. Tegen een meerprijs van
€950,- kunt u kiezen voor ons Full-Service afleverpakket. Hierbij wordt uw auto voorzien van een afleverbeurt
volgens fabrieksvoorschrift, nieuwe APK, halve tank brandstof, complete poetsbeurt en 6 maanden BOVAG
garantie.
Inruil is altijd welkom. Voor een prijsindicatie van uw in te ruilen auto ontvangen wij graag enkele foto's via
Whatsapp: 06-57551689 (Ardjan) of 06-30126402 (Willem). Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om
van te voren te informeren naar de beschikbaarheid. Alle moeite is genomen om de informatie op deze
internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw
daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen
beïnvloeden!
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