Mercedes-Benz E220D Estate AMG Styling-PANORAMADAK-WIDESCREEN-NIGHT PAKKET-CAMERACOMAND-COMPLEET
Kenteken

NR-204-Z

Kilometerstand

169875

Bouwjaar

31-03-2017

Kleur

Selenietgrijs metallic

Brandstof

Diesel

Gewicht (kg)

1685

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

Marge

€ ,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 218 - Achteruitrij camera

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

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

• 235 - Actieve parkeerassistent
• 246 - Analoge klok midden op dashboard

van de widescreen cockpit maakt van uw dashboard een
volledig digitale omgeving

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

• 287 - Neerklapbare achterbank in ongelijke delen

• 475 - Bandenspanningscontrolesysteem (RDK)

interieurverlichtingspakket, AMG sportpedalen in geborsteld

• 294 - Kneebag voor de bestuurder
• 299 - Presafe, veiligheidssysteem reagerend op bepaalde

• 531 - COMAND Online Infotainmentsysteem met online
mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge

rvs met zwarte rubbernoppen, interieurhemel in stof zwart,
combi instrument met twee ronden klokken en 13,79 cm

kritische rijsituaties
• 309 - Cupholders voorin

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

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

• 30P - Opbergpakket

integratie via Android Auto of Apple CarPlay, Car-to-X

met sportief markante luchtinlaten met rooster en chromen

• 413 - Panoramadak (glas) elektrisch bedienbaar en 2 rollos
• 421 - Negentraps automatische transmissie 9G tronic

Communication, Concierge service en Op afstand opvragen
van voertuigstatus, inclusief touchpad met controller. De

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

navigatie vanaf harde schijf leidt u met behulp van de realtime

inch, sportonderstel, sport dynamic steering, remschijven voor

verkeersgegevens van Live Traffic Information snel naar uw
bestemming

geperforeerd, rembklauwen met opschrift Mercedes Benz,
enz.

• 580 - Automatische airconditioning, Thermatiek
• 632 - High-performance led-koplampen

• P49 - Spiegelpakket inclusief binnen en linkerbuitenspiegel
automatisch dimmend, buitenspiegel links en rechts elektrisch

• 739 - Sierdelen in aluminium

inklapbaar

• 840 - Privacyglass achterste ramen en achterruit
• 873 - Stoelverwarming voorstoelen

• P54 - Diefstal /inbraakalarm, klasse 3
• P55 - Nightpakket, bestaande uit: Grille in zwart glanzend

• 876 - Interieurverlichtingspakket

met chroominleg, buitenspiegels zwart gelakt.

• 877 - Ambient sfeerverlichting
• 890 - Achterklep electrisch te openen en te sluiten

• U09 - Dashboard met leer bekleed
• U22 - Viervoudig verstelbare lendensteun op voorstoelen
• U35 - 12V aansluiting in kofferruimte
• U60 - Voetgangerprotectiesysteem

Opmerkingen
Middels inruil verkregen deze compleet uitgevoerde Mercedes-Benz E220D Estate AMG-styling. De auto is o.a. voorzien van een AMG-stylingspakket exterieur en interieur, night-pakket, panoramadak
(glaselementen), widescreen cockpit, comand-online, stoelcomfort-pakket, stoelverwarming, enz. De auto is volledig onderhouden in onze werkplaats. De auto wordt geleverd met 6 maanden volledige
BOVAG-garantie.

Adres:

Industrieweg 39
6651 KR Druten

Telefoon:

0487 59 3580

Webiste:

www.paulvanbergen.nl

