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Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio 400 Edition Sport 2014, IN NIEUWSTAAT !!
Merk

Mercedes-Benz

Model

E-Klasse

Type

Cabrio 400 Edition Sport 2014,
IN NIEUWSTAAT !!

Bouwjaar

2014

Kilometerstand

41.397 km

Carrosserie

Cabriolet

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€0,00
Merk
Mercedes-Benz

Model
E-Klasse

Type
Bouwjaar
Cabrio 400 Edition Sport 2014, IN NIEUWSTAAT 2014
!!

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
333

Kilometerstand
41397

Accessoires

• 360 graden camera

• ABS

• Achteruitrijcamera

• Airbag(s) knie

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco automatisch

• Alarmsysteem

• Aluminium interieur afwerking

• AMG-styling

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Audio installatie premium

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend

• Brake Assist System

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Comfort-pakket

• Cruise control

• Cruise control adaptief met Stop&Go

• DAB-ontvanger

• Dimlichten automatisch

• Dodehoek detector

• Electronic climate controle

• Electronic Stability Program

• Elektrisch bedienbare kap

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

• Elektrisch windscherm

• ESP

• Grootlicht-assistent

• Harman/Kardon Logic 7 audio

• Hill hold-functie

• Koplampen adaptief

• Kunstlederen bekleding

• LED dagrijverlichting

• Lederen interieurdelen

• Lederen stuurwiel

• LED koplampen

• Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"
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• Metallic lak

• Navigatie-systeem full map

• Nekverwarming

• Parkeer-assistent

• Parkeer pakket

• Parkeersensor voor en achter

• Radio-CD/MP3 speler

• Regensensor

• Rijassistentiepakket

• Rijstrooksensor

• Rondomzicht camera

• Spiegel-pakket

• Spoor-pakket

• Sportonderstel

• Sportstoelen

• Sportstuur

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Vermoeidheids herkenning

• Voorstoelen verwarmd en geventileerd

Opmerkingen
Deze E 400 Cabrio is nieuw besteld zonder ook maar enige optie die toen te verkrijgen waren niet aan te vinken. Echt alles zit erop en
eraan en werkt uiteraard ook perfect. Pas ruim 43000 km gereden en echt nog als nieuw !!
Wij kunnen u echt mededelen dat deze E 400 absoluut niet te vergelijken is met bijvoorbeeld een E 200 of een E 250 qua rijbeleving.
Deze heerlijke V6 met 333 pk heeft echt de prestaties van een sportwagen, maar het belangrijkste voor een cabrio is, dat deze motor
zich ook heerlijk voelt om lekker te cruisen in de zon.
Zoals eerder gezegd is mijn hele gezin echt gevallen voor deze schitterende Mercedes en rij er daarom op dit moment ook zelf in om
heerlijk te genieten samen met m'n gezin, totdat uiteraard de juiste liefhebber zich aanmeld. En geloof me, deze E 400 Cabrio kan op
geen enkele manier tegenvallen en is z'n geld dubbel en dwars waard, want kan me niet voorstellen dat er een mooiere en betere te
koop is !!
Altijd aantoonbaar Mercedes dealer onderhouden en Kilometerstand is uiteraard ook aantoonbaar.
Deze Mercedes heeft op 26-04-2019 in opdracht van ons door Mercedes Nederland te Alphen aan den Rijn een grote beurt en een
nieuwe APK keuring gekregen, waarbij alle olieën ( ook de remvloeistof ), alle filters en bougies zijn vernieuwd inclusief 2 nieuwe
banden, waarmee aantoonbaar de factuur op ruim € 1600,- is gekomen. Zelfs de specialistische monteur van deze dealer die aan
deze Mercedes gewerkt heeft was er helemaal weg van en ook echt geconcludeerd dat het hier om een perfect exemplaar gaat. De
verkoopprijs bij de dealer had voor deze Mercedes E 400 Cabrio op minimaal € 45.000,- gelegen.
Dit exemplaar is in het echt veel mooier dan op de foto's !! De kilometerstand zal iets oplopen, aangezien we met deze bolide zelf
rijden.
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