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Mercedes-Benz M-Klasse 350 Cdi 4-M Sport Airmatic Keyless-Go
Trekhaak Comand Aut7

  

Omschrijving
Door ons geleverd en zeer compleet uitgevoerd met
oa luchtvering met verschillende rijprogramma's,
Keyless-Go entry & drive, automatische kofferklep
met afstandsbediening, Comand fullmap
harddisknavigatie, bluetooth telefonie, automatisch
wegklapbare trekhaak, parkeersensoren icm
achteruitrijcamera, sportpakket in/exterieur en nog
veel meer. Particulier bereden en in zeer nette staat.
Volledige historie bekend en zojuist …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15114331

Specificaties
Km-stand: 274.769
Datum deel 1: 04-2009
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met

contrast stitching
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 224 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 846 AMG treeplanken verlicht in aluminiumlook met
rubbernoppen
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• P96 Sport-pakket exterieur
• R01 zomerbanden
• R55 19" 5-dubbelspaaks velgen

Interieur
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 280 lederen stuurwiel
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 876 interieurverlichtingspakket
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• P95 sportpakket interieur
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND navigatie met DVD, telefoon en
Linguatronic
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 220 Parctronic
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en ASR
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• Electronic Traction Support
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 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
• 553 Trekhaak mechanisch inklapbaar incl. AHW-
stabiliseringssysteem
• Roetfilter
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