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Mercedes-Benz S-Klasse 350 4M Bluetec Lang AMG Exclusive
Panorama Aut9

  

Omschrijving
Een waanzinnig mooie S350 Lang 4-Matic volledig
AMG uitgevoerd van maart 2016 met 9G-tronic
automaat! Origineel Nederlands geleverde auto,
direct afkomstig van eerste eigenaar met
fabrieksgarantie t/m 3-2018. Oa voorzien van nappa
leder exclusief in ruitpatroon, rijdynamische
multicontourstoelen met massage voor+achter,
stoelkoeling/verwarming en memory functie
voor+achter, Distronic Plus, Keyless-Go, volglazen
panoramadak, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~12912585

Specificaties
Km-stand: 53.021
Datum deel 1: 03-2016
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart nappa leder exclusief
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 481 carterbescherming
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 769 20" lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glansgedraaid
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief ruitenwissersysteem
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen
met chroominleg en startknop
• AMG geperforeerde remschijven icm remzuigers met Mercedes-Benz opschrift
• Keyless entry
• Metaalkleur
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 223 achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar inclusief memory en
comforthoofdsteunen en ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestigin
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening en 3 voorkeurstijden
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de achterportieren
• 310 dubbele cupholder
• 314 AMG nappa lederen stuurwiel met sierinleg en F1-schakeling
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 402 comfortstoelen achter met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl. massage
• 439 easy adjust uitneembare hoofdsteun bijrijder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 735 sierdelenpakket interieur 'exclusive'
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• 903 Stoelverwarming achter
• 906 verwarmde armleuning voor
• 907 Verwarmde armleuning achter
• Achterstoelen verwarmd
• AMG aluminium sportpedalen met rubber noppen
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Comfortstoel(en)
• Cruise control adaptief met stop&go
• Dashboardkastje afsluitbaar en geventileerd
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Luxe lederen bekleding
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit en
achterzijruiten
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en parfumering
• P34 Exclusiefpakket
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• P69 warmtecomfortpakket: verwarmbare armleuningen en
middenarmsteunen
• P74 Comfort pakket incl. In hoogte verstelbare passagiersstoel en stuurwiel
en buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Stoel ventilatie voor
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect me-
service
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid, verkeersborden,
navigatie en assistentiesystemen
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 12,2" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hots en 10GB geheugen
• 537 DAB digitale radiotuner
• 811 Burmester® high-end 3D Surround Sound System met vierentwintig
luidsprekers, vierentwintig versterkerkanalen en 1540 watt to
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Audio installatie premium
• Autotelefoon voorbereiding
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• B54 MB Connect
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler
• Wifi voorbereiding

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met
noodingreep
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Dodehoek detector
• ESP Electronic Stability Programma met zijwind- en bochtenassistent
• 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
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Voertuig Volg Systeem met meldkamerabonnement

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 950 sportpakket AMG
• Luchtvering
• Roetfilter
• U85 Adblue-tank met groter volume
• Winterbanden
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