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Mercedes-Benz S-Klasse 400 Hybrid Prestige Distronic / Massage /
Nightvision Aut7

  

Omschrijving
Deze overcomplete S400 Hybrid is door ons geleverd
en onderhouden. Particulier bereden en in
onberispelijke staat. Voorzien van (bijna) alle
denkbare luxe als verwarmd stuurwiel, geventileerde
en verwarmde stoelen, rijdynamische
multicontourstoelen met massage, elektrisch
schuif/kanteldak transparant, distronic plus actieve
cruise control, actieve spoor- en dodehoekassistent,
camera, DVD-wisselaar, entertainmentpakket met …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16719121

Specificaties
Km-stand: 121.403
Datum deel 1: 06-2009
Kleur: Chromietzwart metallic
Interieur: Zwart geperforeerd leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 279 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 28R 19" multispaaks lichtmetalen velgen
• 112U Chromietzwart metallic
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Koplampen adaptief
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
uitgebreid mistlic
• Ruitensproeiers verwarmbaar
• Warmtewerend glas

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 211a zwart geperforeerd lederen bekleding
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met
zone regeling
• 872 stoelverwarming achter
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco (automatisch)
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H15 sierdelen interieur zwart Eukalyptus
• Houtafwerking interieur
• Lederen bekleding
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P48 Zitcomfortpakket voor: actieve rijdynamische
multicontourstoelen met comforthoofdsteunen
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuur verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 16P ME voertuig
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf,
telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8 luidsprekers en AUX
in-aansluiting.
• 810 Harman Kardon Logic7 Surround Sound System
inclusief 600 watt DSP-versterker en 11 luidsprekers en
frontbass-technologie
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op het
gehele scherm
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Audioinstallatie met cd-speler
• Multimedia-voorbereiding
• P45 Entertainmentpakket voor
• P70 Naivigatiepakket met oa COMAND APS, Music Register,
Linguatronic spraaksturing, Snelheidslimietassistent en TMC
Pro filemeldingen
• P70 Navigatiepakket met oa Comand APS, Music Register,
Linguatronic spraaksturing, TMC verkeersinformatie en
snelheidsassistent
• Spraakbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 234 dodehoekassistent
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 476 Spoorassistent
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met
persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• 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
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• Elektronisch Stabiliteits Programma
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