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Mercedes-Benz S-Klasse 420 Cdi Prestige Plus Distronic / Keyless /
TV / Softclose Aut7

  

Omschrijving
Vanaf nieuw 2 maal door ons geleverd en direct
afkomstig vd 2e eigenaar. In absoluut nieuwstaat
verkerende S420 Cdi met de magische V8 diesel met
320 pk en 730 NM koppel. Voorzien van alle denkbare
luxe als Distronic plus, actieve spoor- en
dodehoekassistent, elektrisch verstelbare
comfortstoelen met verwarming/ventilatie/memory,
rijdynamische multicontourstoelen, warmtewerend en
infrarood reflecterend dubbel gelaagd glas, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15455367

Specificaties
Km-stand: 216.346
Datum deel 1: 02-2009
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Beige/zwart lederen bekleding
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 320 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC parkeergeleiding
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en
comfortsluiting
• 595 warmtewerend en infrarood reflecterend gelaagd glas rondom
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 619 afslagverlichting
• 638 19 Inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, titaangrijs en
glansgedraaid
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• Achteruitrij camera (218)
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• Keyless-go (889)
• Keyless entry
• Lichtmetalen velgen 19"
• Parkeer assistent
• Q50: Performance remsysteem
• Ruitensproeiers verwarmbaar
• Schuif-/ kanteldak elektrisch bediend: transparant (414)

Interieur
• 255A Beige lederen bekleding
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl.
massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 731 sierlijsten interieur in wortelnotenhout
• 872 stoelverwarming achter
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco (automatisch)
• Cruise control adaptief
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Houtafwerking interieur
• Houten stuurwiel
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling met
afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-kaartnavigatie,
telefoonbedieningstoetsen, AUX-in poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• 813 Linguatronic spraaksturing
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 863 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst
• Audio installatie premium
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• Bluetooth audiostreaming
• Dvd-wisselaar (814)
• Fullmap multimediasysteem
• Harman Kardon® Logic7® Surround-Soundsystem (810)
• Spraaksturing navigatie
• TV-ontvanger
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 615 Bi-xenon verlichting met actieve bochtenverlichting
• 884 extra vergrendeling kofferdeksel
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 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
• Achterbank met elektrische verwarming (872)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Airbag voor bestuurder en voorpassagier (291)
• Airconditioning: autom. airco THERMOTRONIC (581)
• Automatische 7G-TRONIC-versnellingsbak (427)
• Bi-Xenon- en actieve bochtenverlichting (LHD) (615)
• Certificaat van overeenstem.(cvo) + kentekenbw. (985)
• Comand aps (527)
• Comforttelefonie (386)
• Cupholder voor, dubbel (310)
• Distronic plus (233)
• Dodehoekassistent (234)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Dynamische multicontourstoelen voor, met massagefunctie (432)
• Elektrisch bedienbare ruiten (010)
• Extra vergrendeling kofferdeksel (884)
• Geventileerde en verwarmde voorstoelen (401)
• Hoofdsteunen: Comforthoofdsteunen voor (436)
• Kofferdeksel op afstand te openen en sluiten (881)
• Koplampreinigingsinstallatie (600)
• LINGUATRONIC: spraakbediening Duits (813)
• Memory pakket (275)
• Modeljaar (808)
• PARKTRONIC incl. parkeerassistentie (230)
• Roetfilter
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sfeerverlichting (876)
• Sierdelen wortelnotenhout glanzend (731)
• Sluitbekrachtiging portieren (883)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Statische bochtenverlichting (K10)
• Stuurwiel hout/leder (390mm) (289)
• TV-Tuner Digitaal/Analoog (863)
• Warmtewerend infrarood-reflect. gelaagd glas, achter- en zijruiten (595)
• Zonnescherm elektrisch bediend voor de achterr. (540)
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