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Mercedes-Benz S-Klasse 600 LANG NL auto 517PK / 830NM Aut5

  

Omschrijving
Waarschijnlijk 1 vd meest complete S600 op de
markt. Uitgevoerd in Obsidiaanzwart metallic met
Designo zwart leder Exclusive. Van massagestoelen
tot Harman Kardon surround sound, deze auto heeft
het allemaal. Origineel Nederlandse auto en
particulier bereden. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 99.987
Datum deel 1: 08-2009
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart Exclusive
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 518 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 481 carterbescherming
• 595 warmtewerend en infrarood reflecterend gelaagd
glas rondom
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 619 afslagverlichting
• 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
• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Keyless entry
• Warmtewerend glas

Interieur
• 223 achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar inclusief
memory en comforthoofdsteunen en ISOFIX geïntegreerde
kinderzitbevestigin
• 224 First Class: afzonderlijke achterzitplaatsen met
businessconsole en gekoelde bekerhouder, 2 keer USB en
12V-aansluiting
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de
achterportieren
• 406 multicontourstoelen achter incl. massage
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 437 comforthoofdsteunen achter
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met
3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 582 Thermotronic achter: volautomatische
airconditioning met zone regeling
• 729 populierenhout zwart glanzend inclusief rollo
bekerhouder
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Achterbank met massagefunctie
• Achterbank verwarmd
• Achterstoelen elektrisch verstelbaar
• Airco (automatisch)
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Houten stuurwiel
• Lederen bekleding
• Luxe lederen interieur
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• X01 Designo zwart naturleder
• Y83 Designo interieurhemel in zwart alcantara

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS: radio/DVD-speler, 3D weergave en
harddisk
• 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
• 856 Businesstelefonie achter met touchscreen (8,9-cm
TFT-display)
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen
met draadloze hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en
afstandsbediening
• Audio-navigatie full map
• Autotelefoon voorbereiding
• 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
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met
persoonsherkenning
• 615 Bi-xenon verlichting met actieve bochtenverlichting
• 882 Interieurdetectie
• 884 extra vergrendeling kofferdeksel
• Active Body Control
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 3
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Bandenspanningscontrolesysteem
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 231 Garagedeuropener
• 423 automatische 5-versnellingsbak met tiptronic
• 487 Active Body Control adaptieve luchtvering met
hellingscorrectie en instelbare rijprogramma's en variabele
rijhoogte
• FV lange wielbasis
• Geluidsisolerend glas
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