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Mercedes-Benz M-Klasse 350 Bluetec 4-M Luchtvering / Dak /
Comand / Wegkl-Trekhaak / Aut-koffer Aut7

  

Omschrijving
Deze in nieuwstaat verkerende ML350 bluetec is door
ons geleverd en onderhouden. Compleet uitgerust
met oa luchtvering met verschillende rijprogramma's,
elektrisch schuif/kanteldak transparant, COMAND
fullmap harddisknavigatie, bluetooth audio en
telefonie, Intelligent Light System, sportpakket
interieur, sfeerverlichting, elektrische kofferklep,
automatisch wegklapbare trekhaak en nog veel meer.
De prijs is inclusief BTW/BPM. …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15455361

Specificaties
Km-stand: 144.087
Datum deel 1: 12-2013
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met wit

stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en
comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele
lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 840 warmtewerend privacyglas
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic (235)
• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• EASY PACK-achterklep (890)
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• Lichtmetalen velgen 18"
• Metaalkleur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar
en inklapbaar
• Parkeer assistent
• R39: 19" 5-spaaks lichtmetalen velgen
• Schuif-/ kanteldak elektrisch bediend: transparant (414)
• Trekhaak
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar
• Trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie (550)

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische bediening
• 314 AMG nappa lederen stuurwiel met sierinleg en F1-schakeling
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling, recirculatiestand en
comfortsluiting vd ramen
• 601A Bekleding in zwart leder/alcantara met contrast stiksel
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• Adaptieve grootlichtassistent (608)
• P95 sportpakket interieur
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (873)
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteuen
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 525 APS 50 kaartnavigatie geheel Europa met TMC en DVD-audio
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• DVD-wisselaar
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Spraakbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en EBD
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 3
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• ESP en ASR
• Grootlicht-assistent
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates (502)
• 7G-TRONIC PLUS automatische versnellingsbak (427)
• 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
• Adaptief dempingssysteem (214)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• AIRMATIC-pakket (489)
• All seasons banden (R02)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bluetec uitlaatgasreinigingssysteem (U42)
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Cilinderinhoud 3.0 liter (M30)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Collision prevention assist (252)
• COMAND Online (527)
• Comforttelefonie (386)
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Gordelslot met schakelaar (U01)
• Intelligent Light System (622)
• Interieurdetectie (882)
• Koplampreinigingsinstallatie (600)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• Licht-pakket
• Media-interface (518)
• Mercedes-Benz noodoproepsysteem (347)
• Modeljaar (804)
• Navigatie-pakket
• Reservewiel i.p.v. TIREFIT (690)
• Roetfilter
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sfeerverlichting (876)
• Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht (739)
• Snelheidslimiet assistent (513)
• Spiegel-pakket
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Sportpaket interieur (P95)
• Sportstuur leder (314)
• Stoelen: voor uitgevoerd als sportstoel (244)
• Stoelen voor elektrisch bedienbaar (560)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Warmtewerend donker getint glas (840)
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