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Mercedes-Benz S-Klasse 350 Cdi Massage / Keyless / Distronic /
Nighvision / Camera / Dak / Aut7

  

Omschrijving
Een zeer complete S350Cdi met veel luxe zoals
comfortstoelen voor- en achter met stoelverwarming,
ventilatie, memory en comforthoofdsteunen. Tevens
zijn de voorstoelen voorzien van een massagefunctie
en heeft de auto een glazen schuif/kanteldak, een
fullmap Comand navigatie inclusief bluetooth, dvd-
speler en splitscreenfunctie, softclose deuren,
Keyless-go, LED dagrijverlichting, Intelligent Light
System: dynamische bi-xenon …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~11571082

Specificaties
Km-stand: 239.878
Datum deel 1: 01-2010
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 235 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 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
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met
afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• R97 19" 10 spaaks design lichtmetalen velgen

Interieur
• 211a zwart lederen bekleding met wit stiksel
• 223 achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar inclusief
memory en comforthoofdsteunen en ISOFIX
geïntegreerde kinderzitbevestigin
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 280 lederen stuurwiel
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de
achterportieren
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 402 comforstoelen achter met verwarming en
ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning
voor/achter met aparte klimaatzones
• 876 interieurverlichtingspakket
• Dashboard en portieren in leder met contraststiksel
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in poort
en 8 luidsprekers incl. kompas
• 810e Harman Kardon Logic 7 Surround Sound Systeem
incl. 14 luidsprekers, 610 watt 9-kanaals DSP-versterker
en 2-kanaalsbooster met Dolby Digital 5.1 en DTS
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op
het gehele scherm
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Spraaksturing navigatie
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 269 BAS Plus remassistent
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met
persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met
stuurassistent en Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS
PLUS met kruispuntassisten
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
• 231 Garagedeuropener
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS
en verschillende rijprogramma's met hoogteregeling
• GA automaat
• Roetfilter

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 11571082
https://mb-vos.nl/~PDF~11571082

