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Mercedes-Benz CLS-Klasse Shooting Brake 350 D Sport Dak /
Comand / LED / 360 / Spoor / Haak Aut9

  

Omschrijving
Particulier bereden CLS350d voorzien van de
nieuwste 9-traps automaat. Een prachtige
verschijning met zijn sportpakket met oa dynamisch
vormgegeven bumpers, 18" velgen, geperforeerde
remschijven met grotere zuigers, dubbele uitlaat,
privacyglas, vollederen bekleding en zwart
essenhout. Daarnaast betreft het een erg complete
uitvoering met oa elektrisch schuif/kanteldak
transparant, COMAND fullmap harddisknavigatie, 360
graden …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15098271

Specificaties
Km-stand: 64.024
Datum deel 1: 10-2015
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P96 Sport-pakket exterieur

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

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
• B54 Live Traffic Information
• B54 MB Connect
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met
internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 476 Spoorassistent
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 632 Koplampen met gedeeltelijke led-verlichting
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met
3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 486 Direct control sportonderstel met luchtvering
en niveauregeling op de achteras
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Roetfilter
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