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Mercedes-Benz S-Klasse 320 CDI Prestige Mem / Harman-Kardon /
Schuifdak / AMG Aut7

  

Omschrijving
Deze particulier bereden S320 CDI is in smetteloze
staat en zeer goed onderhouden. Slechts 182 dkm
gereden en volledige onderhoudshistorie aanwezig.
Voorzien van de juiste opties als volglazen
schuif/kanteldak, Harman Kardon Logic7 Surround
Sound Systeem, DVD wisselaar, luchtvering met
instelbare hoogteregeling, bi-xenon verlichting, 20"
AMG velgen, nieuw model LED achterlichten, volledig
elektrisch verstelbare stoelen met …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~12202570

Specificaties
Km-stand: 182.442
Datum deel 1: 06-2007
Kleur: Andorietgrijs metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 235 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 220 parkeersensoren voor/achter
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 370U Andorietgrijs
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 481 carterbescherming
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 619 afslagverlichting
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 789 20" AMG multispaaks velgen in Sterling zilver

Interieur
• 201A zwart volledig lederen bekleding
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 309 cupholder
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• 731 sierlijsten interieur in wortelnotenhout
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• B18 Brillenhouder
• Elektrische ramen met comfortsluiting

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in
poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• 810 Harman Kardon Logic7 Surround Sound System
inclusief 600 watt DSP-versterker en 11 luidsprekers
en frontbass-technologie
• 815 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 253 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve
voetgangersbescherming
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 615 Bi-xenon verlichting met actieve
bochtenverlichting
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 3
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
• 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
• Roetfilter
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