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Mercedes-Benz M-Klasse 350 4-M Sport / Com / Wegklapbare
trekhaak / Treeplanken Aut7

  

Omschrijving
Deze Citrienbruine ML350 is een bijzondere
verschijning met zijn sportpakket icm 20" dubbele 5-
spaak velgen en AMG treeplanken. Verder beschikt
de auto oa over een full colour Comand
navigatiesysteem inclusief DVD speler, wegklapbare
trekhaak, 7-traps automaat, sportstoelen inclusief
verwarming en elektrische bediening, elektrisch
inklapbare en dimmende buitenspiegels en nog veel
meer. Prijs is inclusief BTW/BPM. Bel voor een …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~13429897

Specificaties
Km-stand: 129.157
Datum deel 1: 10-2011
Kleur: Citrienbruin metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 20" Lichtmetalen velgen
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 796 Citrienbruin metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• AMG aluminium treeplanken met rubber noppen
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 280 lederen stuurwiel
• 309 cupholder
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 601A Bekleding in zwart leder/alcantara met
contrast stiksel
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco (automatisch)
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• P95 sportpakket interieur
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND navigatie met DVD wisselaar,
telefoon en Linguatronic
• Audioinstallatie met cd-speler
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Spraaksturing navigatie
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 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
• ABS en EBD
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 13429897
https://mb-vos.nl/~PDF~13429897

