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Mercedes-Benz S-Klasse 350 Bluetec AMG Entertainment / Harman
Kardon / Mem / Dak Aut7

  

Omschrijving
Een bijzonder mooie origineel Nederlandse S350
Bluetec, volledig AMG uitgevoerd met oa 19" AMG
velgen en met slechts 119.459 kilometer. Daarnaast
heeft de auto veel luxe zoals volglazen
schuif/kanteldak, Harman-Kardon Pro Logic-7
soundsysteem, entertainmentpakket, splitview
inclusief afstandsbediening en hoofdtelefoon,
telefonie: vast en bluetooth, universeel media
interface: I-pod/USB/aux en nog veel meer. Volledige
historie …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~12397465

Specificaties
Km-stand: 119.926
Datum deel 1: 02-2012
Kleur: Palladiumzilver metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 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
• 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
• 770 19" AMG 5-spaaks lichtmetalen velgen in
breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 792 Palladiumgrijs metallic
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• Warmtewerend glas

Interieur
• 211a zwart lederen bekleding met wit stiksel
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco (automatisch)
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Lederen bekleding
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Y90 Designo zwarte hemelbekleding

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
• 816 afstandsbediening COMAND
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op
het gehele scherm
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• P45 Entertainmentpakket voor
• Spraaksturing navigatie
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 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)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en BAS
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 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
• 950 sportpakket AMG
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• P70 Sport pakket met oa 16" Y-spaak velgen,
sportstuur, rvs sportpedalen en sportonderstel
• Roetfilter
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