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Mercedes-Benz M-Klasse 250 Bluetec 4-Matic ILS / Nav / 20" Aut7

  

Omschrijving
Deze zeer nette ML250 Bluetec 4-Matic is particulier
bereden en goed onderhouden. Een mooie
combinatie in Palladiumzilver met zwart half leder
Artico interieur, 20" lichtmetalen velgen en
aluminium treeplanken. Verder beschikt de auto over
oa Intelligent Light System met bi-xenonlampen,
volledig elektrisch verstelbare stoelen, full color 3D
navigatie met bluetooth streaming, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, afneembare …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~12132927

Specificaties
Km-stand: 138.486
Datum deel 1: 12-2012
Kleur: Palladiumzilver metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 205 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
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 afneembare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 792 Palladiumgrijs metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken verlicht in aluminiumlook met
rubbernoppen
• AMG aluminium treeplanken met rubber noppen
• Getint glas
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R33 20" vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 280 sportstuurwiel in leder
• 310 dubbele cupholder
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco (automatisch)
• B18 Brillenhouder
• Dashboardkastje afsluitbaar en geventileerd
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Spraaksturing navigatie

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 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
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Abs en ebd
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Roetfilter
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