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Mercedes-Benz V-Klasse 250 Bluetec Edition 1 Lang 6-Persoons
Burmester / 360 / Nappa Aut7

  

Omschrijving
Laat u vervoeren in alle luxe en ruimte die Mercedes-
Benz te bieden heeft met deze V250 Edition 1 in
lange uitvoering voor 6 personen. Deze V250 met 7-
traps automaat is voorzien van oa een Burmester
Surround Sound, 360 graden camera, Distronic Plus,
dodehoekassistent, spoorassistent, spiegelpakket,
standkachel inclusief afstandsbediening, volledig
elektrisch verstelbare stoelen inclusief memory,
verwarming en ventilatie in …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15211171

Specificaties
Km-stand: 139.954
Datum deel 1: 09-2014
Kleur: Bergkristal wit metallic metallic
Interieur: Bruin nappa leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 190 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 611 Uitstapverlichting
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• 9134 Bergkristal wit metallic
• Elektrische schuifdeur
• P15 Avantgarde pakket exterieur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Zijschuifdeur links
• Zijschuifdeur rechts

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening
en 3 voorkeurstijden
• 280 lederen stuurwiel
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische
airconditioning voor/achter met aparte klimaatzones
• 736e sierdelenpakket interieur in zwart openporig
essenhout
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting
• Airco (automatisch)
• Airco separaat achter
• Armsteun voor
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Dashboard en portieren in leder met contraststiksel
• Dashboardkastje afsluitbaar en geventileerd
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• P14 Avantgarde pakket interieur
• SF1 Elektrisch verstelbare voorstoelen inclusief
memory
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift
• X06 Designo Maron leder

Infotainment
• 352 COMAND fullmap navigatiesysteem in kleur
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• Audio installatie premium
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS
inclusief Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE
rem, actieve spoorassistent en ac
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en
noodingreep
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 486 Direct Control sportonderstel
• 677 AGILITY CONTROL-onderstel met verschillende
rijprogramma's en instelbaar dempingssysteem
• P19 Edition 1
• Roetfilter
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