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Mercedes-Benz M-Klasse 350 Bluetec 4-M AMG / Pano / Keyless /
Distronic / DVD Aut7

  

Omschrijving
Zeer complete Mercedes-Benz ML350 welke in
uitmuntende staat verkeerd, een prachtig exemplaar
welke ook zeer rijk is aan opties. De auto is
bijvoorbeeld voorzien van een sportief AMG pakket,
lederen bekleding, panorama schuifdak, keyless
drive, distronic plus, DVD speler en nog veel meer!
Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact
op met Michael Bestenbreur via 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 69.208
Datum deel 1: 06-2013
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart Semi-aniline Nappa leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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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
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 757 21" AMG vijf-dubbel-spaaks velgen
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 17"
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening
en 3 voorkeurstijden
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 314 AMG nappa lederen stuurwiel met sierinleg en
F1-schakeling
• 541 dubbele afdekkingsrolo voor bagage met
geïntegreerd scheidingsnet
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 729 populierenhout zwart glanzend inclusief rollo
bekerhouder
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen stuurwiel
• P95 sportpakket interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• Audioinstallatie met cd-speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS
inclusief Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem,
actieve spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 803 modeljaar 2013
• 915 grotere brandstoftank (35 liter)
• Anti doorSlip Regeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Roetfilter
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