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Mercedes-Benz M-Klasse 350 Bluetec 4-M AMG Panorama / Comand
Aut7

  

Omschrijving
Met ons toegewijde team bieden wij u al ruim 25 jaar
de beste kwaliteit en service tegen de scherpste
prijzen. Door onze specifieke markt- en productkennis
bent u bij ons verzekerd van een sterk wisselend
aanbod aan exclusieve Mercedessen, veelal nog in de
fabrieksgarantie. Maar ook na de aankoop staan wij
voor u klaar met onze 24H-service, officieel erkende
werkplaats, schadeherstel en nog veel meer. Alles
afgestemd op uw …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~13638089

Specificaties
Km-stand: 136.509
Datum deel 1: 01-2012
Kleur: Nachtzwart basis
Interieur: Zwart leder/alcantara met wit

stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 040U Nachtzwart
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 780 AMG 19" vijfspaaks lichtmetalen velgen
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 17"
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en
achterbumper, AMG grille, AMG side-skirts met
dorpelverbreding, AMG diffuser icm dubbele uitlaten,
AMG 15 mm verlaagd onderstel, AMG geperforeerde
remschijven en verzwaarde remklauwen met
opschrift

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 244 AMG sportstoelen voor met meer zijdelingse
steun en verstelbare lendensteun
• 280 sportstuurwiel in leder
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 601A half lederen bekleding met wit stiksel
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen stuurwiel
• P95 sportpakket interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 527 COMAND APS: radio/DVD-speler, 3D weergave
en harddisk
• Audioinstallatie met cd-speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 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
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• ESP en ASR
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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