Mercedes-Benz E300 Cabrio AMG-DISTR.-WIDESCREEN-BURMESTER-MEMORY-COMAND-LED-ZEER
COMPLEET
Kenteken

H-921-KK

Kilometerstand

21173

Bouwjaar

26-03-2019

Kleur

Canvasitblauw metallic

Brandstof

Benzine

Gewicht (kg)

1680

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

BTW is aftrekbaar

€ 68.900,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 235 - Actieve parkeerassistent

• 421 - Negentraps automatische transmissie 9G tronic

• 876 - Interieurverlichtingspakket

• 23P - Disctronic Plus, tempomaat met instelbare
afstandsregeling

• 448 - Touchpad
• 464 - Widescreen cockpit Het 31,2 cm (12,3 inch) display

• 889 - Keyless go
• 916 - Brandstoftank met grotere inhoud 66l.

• 242 - Elek,.verst. rechter voorstoel, met memory functie

van de widescreen cockpit maakt van uw dashboard een

• P29 - AMG Line interieur; bestaat uit o.a. sportstoelen, 3

• 246 - Analoge klok midden op dashboard
• 249 - Spiegels: linksbuiten en binnen automatisch dimmend

volledig digitale omgeving
• 475 - Bandenspanningscontrolesysteem (RDK)

spaaks MF stuurwiel, diverse delen in zilverchroom, diverse
delen in pianolak bij middenconsole,

• 275 - Volledig elektrisch verstelbare voorstoelen met
memory pakket

• 500 - Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• 501 - 360 graden camera

interieurverlichtingspakket, AMG sportpedalen in geborsteld
rvs met zwarte rubbernoppen, interieurhemel in stof zwart,

• 287 - Neerklapbare achterbank in ongelijke delen

• 513 - Snelheidslimiet assistent

combi instrument met twee ronden klokken en 13,79 cm

• 288 - Aircap
• 290 - Windowbags inclusief sidebags voor

• 51U - Interieurhemel zwart
• 531 - COMAND Online Infotainmentsysteem met online

multif. TFT display, enz.
• P31 - AMG Line exterieur; bestaat uit o.a. AMG voorskirt

• 309 - Cupholders voorin

mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge

met sportief markante luchtinlaten met rooster en chromen

• 30P - Opbergpakket
• 401 - Comfortstoelen voor verwarmd en geventilleerd

resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3Dkaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-

sierdeel, AMG dorpelverbreders en AMG sideskirts in
diffusorlook met sierdeel in carrosseriekleur, AMG velgen 18

• 403 - Airscarf (nekverwarming)

integratie via Android Auto of Apple CarPlay, Car-to-X
Communication, Concierge service en Op afstand opvragen

inch, sportonderstel, sport dynamic steering, remschijven voor
geperforeerd, rembklauwen met opschrift Mercedes Benz,

van voertuigstatus, inclusief touchpad met controller. De

enz.

navigatie vanaf harde schijf leidt u met behulp van de realtime
verkeersgegevens van Live Traffic Information snel naar uw

• P50 - Cabriocomfortpakket
• P68 - Warmtecomfortpakket voor Als het koud is zorgt de

bestemming

drietraps verwarming van de voorstoelen, de armleuningen in

• 580 - Automatische airconditioning, Thermatiek
• 628 - Adaptieve grootlicht assistent

de voorportieren en de middenarmsteun voor snel voor
aangename warmte

• 642 - LED Intelligent Light System

• U22 - Viervoudig verstelbare lendensteun op voorstoelen

• 740 - Stoffen kap zwart
• 810 - Burmester surround sound system

• U25 - Instaplijsten verlicht
• U26 - AMG vloermatten
• U60 - Actieve motorkap reversibel

Opmerkingen
Deze zeer compleet uitgevoerde Mercedes-Benz E300 Cabriolet is o.a. voorzien van een AMG Stylings pakket, Distronic plus, Memory pakket, Keyless pakket, Parkeer pakket, LED verlichting, Comand
navigatie enz. De auto heeft volledige fabrieksgarantie tot 26-03-2021!!

Adres:

Industrieweg 39
6651 KR Druten

Telefoon:

0487 59 3580

Webiste:

www.paulvanbergen.nl

