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Mercedes-Benz E-Klasse
55 AMG 476PK Automaat
Bouwjaar:

2006 (23 juni 2006)

Massa:

1.735 kg

Max trekgewicht:

750 kg

Tellerstand:

153.632 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

28SFZ5

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

476 PK

€ 18.450,Exterieur
Elektrisch transparant schuif-/kanteldak.

Lichtmetalen velgen 19 inch

Metallic lak

Parkeersensor voor en achter

xenon koplampen

AMG-styling

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dimlichten automatisch

Dubbele uitlaat

koplampreiniging

LED achterlichten

mistlampen voor

Sportonderstel

Sport uitlaat

Sport uitlaat

Warmtewerend glas

Infotainment
Comand full map DVD navigatie Europa

Harman/Kardon Premium Audiosysteem

Audioinstallatie met cd-speler

Autotelefoon voorbereiding

Aux IN

Cd-wisselaar

Radio cd mp3 speler

Speakers

Voicecontrol

Interieur
Achterbank verwarmd

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Lederen bekleding

Stoelventilatie

Voorstoelen verwarmd

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterklep elektrisch bedienbaar

Armsteun achter

Armsteun voor

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Elektrische zonnerollo achter

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Elektrisch zonnescherm achterruit

Hoofdsteunen achter

Houtafwerking interieur

ISOﬁx

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Lichtsensor

Motorrestwarmte-installatie

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Sportstoelen

Stuur bekleed met leder

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Stuurwielbediening Audio

Stuurwiel elektrisch verstelbaar

Zwarte hemelbekleding

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Binnen/buitensp. aut. dimmend

Derde remlicht

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Luchtvering

Onderhoudshistorie aanwezig

Sportonderstel (adaptieve dempers)

Ultiem genieten! Hier staat een top staaltje vakmanschap afkomstig uit Aﬀalterbach. We hebben het hier over een bijzondere Mercedes-Benz E 55
AMG, een echte wolf in schaapskleren. Hij kon zich destijds meten met de snelste sportauto’s welke in 2006 op de markt waren. Deze E55 AMG is
voorzien van de 5439cc metende ”hand built” V8 benzinemotor met compressor, afgetekend door AMG medewerker Florius Andija , welke 476 PK
levert en een nog indrukwekkendere 700 NM(!) koppel, dit alles wordt naar achterwielen gestuurd. Zelf schakelen kan, maar hoeft niet! Want
zoals men mag verwachten is deze E 55 AMG voorzien van een vijftraps automatische transmissie met schakelmogelijkheden aan het stuurwiel.
Dit exemplaar is op 23 juni 2006 uitgeleverd door Mercedes-Benz dealer Jürgens GmbH te Brandenburg-Havel (Duitsland). In september 2011 is
de auto naar Nederland gekomen. Door de jaren heen is de auto netjes en volgens schema onderhouden (aantoonbaar middels het compleet
ingevulde onderhoudsboekje). De laatste onderhoudsservice is uitgevoerd door Mercedes-Benz specialist Auto Service Voorthuizen bij 143.660
kilometer. Wij hebben de auto recent voorzien van 2 nieuwe Michelin Pilot Sport high performance banden aan de achterzijde. Voor aﬂevering
wordt de E55 AMG voorzien van een onderhoudsservice en een nieuwe APK keuring. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan.
Verder is deze complete AMG voorzien van zeer ﬁjne opties als compleet lederen interieur waarvan de voorstoelen elektrisch bedienbaar zijn met
stoelverwarming, stoelverkoeling en stoelgeheugen, de achterbank is voorzien van stoelverwarming, xenon koplampen met
koplampreinigingsinstallatie, COMAND full map navigatiesysteem, elektrisch bedienbaar schuif/kanteldak, parkeersensoren aan de voor en
achterzijde, luchtvering, cruise control, automatisch geregelde airconditioning, zonnescherm achterraam, 19 inch lichtmetalen velgen origineel
Mercedes-Benz, Linguatronic spraakbediening, elektrisch verstelbaar stuur, elektrisch verstelbare buitenspiegels, elektrisch bedienbare
koﬀerklep, Harman Kardon high end audio systeem enz..
Zoals op de (extra uitgebreide) fotoreportage te zien is betreft het hier een uitstekend onderhouden liefhebbers exemplaar welke in keurige staat
van onderhoud verkeerd. Zoals u mag verwachten is de originele boordmap aanwezig met daarin de bijbehorende instructieboekjes, ingevuld
onderhoudsboekje en 2 sleutels op afstandbediening.

