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Mercedes-Benz CLS-Klasse 500 Prestige Plus Facelift Keyless / Nappa
/ Schuifdak / Luchtvering / Entertainment Aut7

  

Omschrijving
Een bijzonder mooie én complete Mercedes-Benz
CLS500 FACELIFT Prestige Plus voorzien van bijna alle
denkbare opties als nappa leder, keyless-go entry en
drive, Airmatic luchtvering met instelbare
rijprogramma's, schuif- / kanteldak inclusief
regensluiting, Comand full color navigatie met oa
bluetooth telefonie en spraakbediening,
entertainmentpakket achter inclusief 2x DVD
schermen, Thermotronic volautomatische …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15196290

Specificaties
Km-stand: 145.292
Datum deel 1: 11-2008
Kleur: Indiumgrijs metallic
Interieur: Bruin Nappa
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 387 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 220 parkeersensoren voor/achter
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 619 afslagverlichting
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met
afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• 963U Indiumgrijs metallic
• Mistlampen voor
• R70 18" lichtmetalen velgen vijf-dubbelspaaks
design

Interieur
• 280 sportstuurwiel in leder
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• 731 sierlijsten interieur in wortelnotenhout
• 902 Stoelverwarming voor
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument

Infotainment
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in
poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• 864 Entertainment pakket achter: 2
kleurenbeeldschermen met draadloze hoofdtelefoons,
een aparte DVD-speler en afstandsbediening
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 269 BAS Plus remassistent
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 615 Bi-xenon verlichting met actieve
bochtenverlichting
• 882 Interieurdetectie
• ABS en EBD
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarmsysteem
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• V92 ABS - antiblokkeersysteem

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• Luchtvering en automatische niveauregeling
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