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Mercedes-Benz CLS-Klasse 250 Cdi Shooting Brake AMG Comand /
Leder / ILS Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto met volledige
dealerhistorie. Particulier bereden en in absolute
nieuwstaat. Uitgerust in het sportieve AMG in- en
exterieurpakket icm de 19" 5-spaaks AMG velgen.
Bovendien compleet uitgerust met oa COMAND
Online fullmap harddisknavigatie en
multimediasysteem, LED Intelligent Light System en
automatische bedienbare kofferklep. Met zijn 204 pk
sprint hij van 0 tot 100 in 7,8 seconden en dat …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~10850682

Specificaties
Km-stand: 96.387
Datum deel 1: 01-2013
Kleur: Tenorietgrijs metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 204 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 755U Tenorietgrijs metallic lak
• 770 19" AMG 5-spaaks lichtmetalen velgen in breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• AMG dubbele uitlaat met gepolijst RVS eindstukken
• AMG geperforeerde remschijven icm remzuigers met
Mercedes-Benz opschrift
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Warmtewerend glas rondom

Interieur
• 12V aansluiting achterin
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 211a zwart lederen bekleding met wit stiksel
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met F1-
schakelpaddels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 723 bagageruimte afdekking
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 876 interieurverlichtingspakket
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• AMG aluminium sportpedalen met rubber noppen
• AMG interieurpakket
• Cruise control
• Dashboard en portieren in leder met contraststiksel
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Portieren en middenarmsteun in leder met contrast
stitching
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND Online 7" harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, multimediasysteem met SD-cardreader, 10
GB geheugen en Picture Viewe
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met
internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• ABS en EBD
• Airbag bestuurder en passagier
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• Hill hold functie
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie
met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en
interieurdetectie

Overige
• 427 7G-Tronic Sport Plus: automatische 7-
versnellingsbak met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en
niveauregeling op de achteras
• 486 AMG sportonderstel icm Sport Dynamic Steering
• 881 kofferdeksel op afstand openen/sluiten
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Roetfilter
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