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Mercedes-Benz CLS-Klasse Shooting Brake 350 Bluetec 4-M AMG
Luchtvering / Distronic / 360cam / Entertainment / …

  

Omschrijving
Deze CLS350 Bluetec Shooting Brake is volledig AMG
uitgevoerd inclusief 20" AMG multispaak velgen en
bronze remklauwen, werkelijk een plaatje! Tevens is
de auto rijk uitgerust met oa Distronic Plus,
luchtvering, entertainment, 360 graden camera,
COMAND Online full colour 3D navigatie systeem
inclusief bluetooth telefonie en audiostreaming,
vollederen multicontourstoelen inclusief
verwarming/verkoeling, volglazen …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~13695583

Specificaties
Km-stand: 89.555
Datum deel 1: 02-2015
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart AMG leder met wit stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 252 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en
comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 789 20" AMG multispaaks velgen in glanzend zwart en gepolijst in breedset
• 840 warmtewerend privacyglas
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare achterklep
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 17"
• Mistlampen voor
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 211a zwart lederen bekleding met wit stiksel
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met F1-schakelpaddels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 409 AMG multicontourstoelen bestuurder en passagier met uitschuifbaar
zitgedeelte en verstelbare stoelwangen
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 670 motorrestwarmte installatie
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• AMG aluminium sportpedalen met rubber noppen
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Boordcomputer
• Cruise control
• Dashboard en portieren in leder met contraststiksel
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H21 Sierdelen in pianolak zwart
• Hoofdsteunen actief
• Houtafwerking interieur
• Lederen stuurwiel
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect
me-service
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 8" fullmap harddisknavigatie geheel Europa in 3D
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• B54 MB Connect
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Multimedia-voorbereiding
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist
System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve voetgangersbescherming
• 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
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en
gordelkrachtbegrenzers
• 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
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• AMG geperforeerde remschijven icm remzuigers met gelakt
remklauwpaneel
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Vermoeidheids herkenning
• Voertuig Volg Systeem met meldkamerabonnement

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 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
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 950 sportpakket AMG
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bots herkenning systeem
• Connected services
• Roetfilter
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Variabele stuuroverbrenging
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