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Mercedes-Benz R-Klasse 350 Cdi 4-M Lang 6-Persoons / Sport /
Airmatic / Entertainment / Dak / Trhk Aut7

  

Omschrijving
In nieuwstaat verkerende R 350 Cdi Lang 4-Matic
nieuw model. Zeer rijkelijk uitgerust met oa
luchtvering, stoelverwarming voor/achter, elektrisch
schuif/kanteldak transparant, COMAND DVD inclusief
wisselaar, TV-tuner, entertainment achterin,
sportpakket, memorypakket, diefstalpakket,
automatische kofferklep en nog veel meer. Particulier
bereden en met volledige gedocumenteerde
onderhoudshistorie. Door ons geleverd en …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15901723

Specificaties
Km-stand: 137.383
Datum deel 1: 01-2012
Kleur: Calcietwit basis
Interieur: Zwart leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 266 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 afneembare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 650U Calcietwit
• 691 warmtewerend glas rondom
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten
met afstandsbediening
• 900 chroompakket exterieur
• Buitenspiegels verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Lichtmetalen velgen 18"
• Metaalkleur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P96 Sport-pakket exterieur
• Parkeersensor voor en achter
• R33 20" vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• Warmtewerend glas

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 221A Zwart leder
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 lederen stuurwiel
• 441 elektrisch verstelbare stuurkolom
• 575 luxe middenconsole voor 2e zitrij
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 847 3e zitrij met 2 wegklapbare stoelen
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 967 Designo nappa leder Bengalrood
• Armsteun voor
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen/stof bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en
PRE-SAFE positionering
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U40 Scheidingsnet tussen bagageruimte en
passagierscompartiment

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND APS met telefonie, DVD-wisselaar en
Linguatronic spraaksturing
• 512 COMAND navigatie met DVD, telefoon en Linguatronic
• 518 universeel media interface
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• 863 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst
• 864 Entertainment pakket achter: 2
kleurenbeeldschermen met draadloze hoofdtelefoons, een
aparte DVD-speler en afstandsbediening
• Audio-navigatie full map + hard disk + cd-wiss.
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 220 Parctronic
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 438 NECK-PRO hoofdsteunen voor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie
met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en
interieurdetectie

Overige
• 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
• Abs
• Asr
• Bestuurdersairbag
• Esp
• FV lange wielbasis
• Hoofd airbag(s) achter
• Hoofd airbag(s) voor
• Passagiersairbag
• Roetfilter
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