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Mercedes-Benz CLS-Klasse Shooting Brake 350 Cdi 4-MATIC AMG
Nappa / Luchtvering / Mem / Harman-Kardon / Keyless …

  

Omschrijving
Dit is werkelijk één van de meest bijzondere CLS
Shooting Brakes die er zijn gemaakt. In de kleur
Magno Allanitgrau Mat van buiten en zwart nappa
leder exclusief interieur een plaatje om te zien.
Verder is de auto voorzien van oa luchtvering
rondom, Harman Kardon surround sound, volglazen
schuif-kanteldak, volledig elektrisch verstelbare
stoelen met zwart nappa leder exclusief,
stoelverwarming/ventilatie en memory, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14573050

Specificaties
Km-stand: 77.656
Datum deel 1: 02-2014
Kleur: Magno Allanitgrau MAT metallic
Interieur: Leder exclusief zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 266 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 044U Designo Graphit metallic
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 481 carterbescherming
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 790 18" 5-spaaks AMG velgen in 255 voor en 285
achter
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met
F1-schakelpaddels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 501 Leder Exclusief Nappa zwart
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 670 motorrestwarmte installatie
• 877 ambienteverlichting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• H21 Sierdelen in pianolak zwart
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• P34 Exclusiefpakket
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 03U Reis- en restaurantgids van Michelin met
uitgebreide reisinformatie
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS: radio/DVD-speler, 3D weergave
en harddisk
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound
systeem
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 476 Spoorassistent
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en EBD
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 231 Garagedeuropener
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Roetfilter
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