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Mercedes-Benz S-Klasse 350d Lang Prestige Plus Massage / Nappa /
Entertainment Panorama Aut9

  

Omschrijving
Nieuwprijs €150611. Direct afkomstig vd eerste
eigenaar en in smetteloze staat. Voorzien van bijna
alle denkbare opties als massage voor/achter,
geventileerde/verwarmde stoelen voor/achter, rij-
assistentiepakket plus, keyless-go, softclose,
panoramadak, zonnerolopakket, head-up display,
Burmester Surround Soundsysteem, memory
voor/achter, skifoedraal, Nightvision Plus
nachtzichtassistent, Air-Balance pakket, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15504083

Specificaties
Km-stand: 21.040
Datum deel 1: 02-2017
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Nootbruin/zwart nappa leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 286 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische
hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 724 geïntegreerde voorbereiding dakdragersysteem
• 840 warmtewerend privacyglas
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• LED koplampen
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• Parkeer assistent
• R41 18" 10-spaaks velgen

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 223 achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar inclusief memory en
comforthoofdsteunen en ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestigin
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de
achterportieren
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 402 comfortstoelen achter met verwarming en ventilatie
• 406 multicontourstoelen achter incl. massage
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen
incl. massage
• 439 easy adjust uitneembare hoofdsteun bijrijder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 452 chauffeursinstelling bijrijdersstoel
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning
voor/achter met aparte klimaatzones
• 582 Thermotronic achter: volautomatische airconditioning met
zone regeling
• 731 sierlijsten interieur in wortelnotenhout
• 902 Stoelverwarming voor
• 903 Stoelverwarming achter
• 906 verwarmde armleuning voor
• Achterstoelen verwarmd
• Cruise control adaptief met stop&go
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Houtafwerking interieur
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• P07 chauffeurspakket: chauffeursstand voorpassagierstoel,
uitneembare hoofdsteun en uitschuifbare voetensteun
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit
en achterzijruiten
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en
parfumering
• P43 zitcomfortpakket achter: actieve multicontourstoelen,
stoelventilatie/verwarming, ENERGIZING-massagefunctie met 7
standen
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-
SAFE positionering
• P69 warmtecomfortpakket: verwarmbare armleuningen en
middenarmsteunen
• Regensensor
• Stoel ventilatie voor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-Benz Connect Me -
Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 379 Geïntegreerde telefoonmodule met bluetooth
• 448 touchpad
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online mogelijkheden,
31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge resolutie, snelle navigatie
vanaf harde schijf met 3D-kaartweergave en dynamische routegeleiding,
smartphone-integratie via Android Auto of Apple Car
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• 856 Businesstelefonie achter met touchscreen (8,9-cm TFT-display)
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen met
draadloze hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en afstandsbediening
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op het gehele scherm
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• P46 individueel entertainment achter: twee 25,4 cm displays, DVD-
speler, 2 IR hoofdtelefoons en afstandsbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met
noodingreep
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 463 Head-up display met snelheidsassistent, navigatie en weergave
assistentiesystemen
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met
persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Dodehoek detector
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met stuurassistent en
Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met kruispuntassisten
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 807 modeljaar 2017
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Kruisend verkeer detectie
• Luchtvering
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Rijstrooksensor met correctie
• Telefoonintegratie premium
• U85 Adblue-tank met groter volume
• Zijwind assistent
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