
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 18123171  

Mercedes-Benz M-Klasse 350 Bluetec 4-M Aut7 origineel 63 AMG
uitgevoerd

  

Omschrijving
Particulier bereden en in absolute nieuwstaat. Door
ons volledig origineel ML 63 AMG uitgevoerd,
waaronder de voorschermen, motorkap, voorbumper,
remklauwen, achterbumper, uitlaten, 21" AMG
velgen, treeplanken en nog veel meer. Bovendien
voorzien van Comand, panoramadak, standkachel
met afstandsbediening, achteruitrijcamera,
privacyglas, voertuig volgsysteem, spiegelpakket en
elektrische kofferklep... deze auto moet u zien! …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18123171

Specificaties
Km-stand: 131.078
Datum deel 1: 03-2012
Kleur: Designo Diamond Bright

metallic
Interieur: Leder/alcantara met wit stiksel
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
• 550 afneembare trekhaak
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• Achteruitrij camera (218)
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• EASY PACK-achterklep (890)
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch glazen panorama-dak
• LED dagrijverlichting
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• Panoramadak (glas) elektrisch bediend (413)
• Parkeer assistent
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar
• Trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie (550)

Interieur
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische
bediening
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd
nappa leder met rode stiknaden
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en
actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 729 populierenhout zwart glanzend inclusief rollo bekerhouder
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• 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
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (873)
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 81P 36 maanden gratis navigatie updates
• 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 Bose Surround Soundsysteem
• Audioinstallatie met cd-speler
• Audio installatie premium
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Harman Kardon® Logic7® Surround-Soundsystem (810)
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met meldkamerabonnement
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 7G-TRONIC PLUS automatische versnellingsbak (427)
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare voorkeurstijden
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met verschillende
rijprogramma's en stuurschakeling
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Afstandbediening voor standverwarming (B24)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• Anti doorSlip Regeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bluetec uitlaatgasreinigingssysteem (U42)
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Cilinderinhoud 3.0 liter (M30)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Comand met navigatie-update (81P)
• COMAND Online (527)
• Comforttelefonie (386)
• Doorlaadmogelijkheid (282)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Gordelslot met schakelaar (U01)
• Kofferruimtebak met lage rand (E30)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Media-interface (518)
• Modeljaar (802)
• Multifunctioneel stuurwiel (280)
• Navigatie-pakket 2
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sfeerverlichting (876)
• Sierdelen populierenhout zwart glanzend (729)
• Snelheidslimiet assistent (513)
• Spiegel-pakket
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Sportpaket interieur (P95)
• Stoelen: voor uitgevoerd als sportstoel (244)
• Stoelen voor elektrisch bedienbaar (560)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Voorverwarmingsinstallatie (228)
• Warmtewerend donker getint glas (840)
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