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Mercedes-Benz CLS-Klasse 350 Cdi 4-Matic Com / Luchtvering / ILS
Aut7

  

Omschrijving
Een zeer nette CLS350 4-Matic met opties als
adaptieve luchtvering, LED Intelligent Light System,
Audio Comand EU-kaartnavigatie met 4GB hardeschijf
en linguatronic en stoelverwarming voor bestuurder-
en passagiersstoel. Particulier bereden en in
onberispelijke staat. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 75.826
Datum deel 1: 07-2012
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 265 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 775u Iridiumzilver metallic
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde
uitlaatsierstukken
• P96 Sport-pakket exterieur
• R82 19" lichtmetalen vijfspaaks velgen

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 201A lederen bekleding met contrast stitching
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting
• Airco (automatisch)
• Dashboard en portieren in leder met contraststiksel
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Portieren en middenarmsteun in leder met contrast
stitching
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Combi-instrument met 14 cm multifunctioneel TFT-
kleurendisplay
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabel 4-wiel aandrijving
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 306 gordelairbags
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Vierwielaandrijving

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en
niveauregeling op de achteras
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• GA automaat
• Roetfilter
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