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Mercedes-Benz M-Klasse 350 Bluetec 4-M AMG Luchtvering Keyless
Dak Trekhaak ILS Aut7

Omschrijving
Met ons toegewijde team bieden wij u al ruim 25 jaar
de beste kwaliteit en service tegen de scherpste
prijzen. Door onze specifieke markt- en productkennis
bent u bij ons verzekerd van een sterk wisselend
aanbod aan exclusieve Mercedessen, veelal nog in de
fabrieksgarantie. Maar ook na de aankoop staan wij
voor u klaar met onze 24H-service, officieel erkende
werkplaats, schadeherstel en nog veel meer. Alles
afgestemd op uw …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18233302

Specificaties
Km-stand: 99.848
Datum deel 1: 04-2015
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Amandel lederen bekleding
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
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 afneembare trekhaak
• 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
• 739 AMG Carbon exterieurpakket spiegels/voorskirt/diffuser/dorpels
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 780 AMG 19" multispaaks lichtmetalen velgen in titaangrijs/glanzend
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met afstandsbediening
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• EASY PACK-achterklep (890)
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• Keyless-go (889)
• Keyless entry
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 19"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en
inklapbaar
• Parkeer assistent
• Schuif-/ kanteldak elektrisch bediend: transparant (414)
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar
• Trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie (550)

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd nappa leder met
rode stiknaden
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve
fijnstof-/koolstoffilter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• Adaptieve grootlichtassistent (608)
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen stuurwiel
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (873)
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd
speler, 8 luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• DVD-wisselaar
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• 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
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Collision prevention assist (258)
• Dodehoek detector
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Rijstrooksensor
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates (502)
• 7G-TRONIC PLUS automatische versnellingsbak (427)
• 48,3 cm (19 inch) vijfspaaks AMG lichtmetalen velgen (780)
• 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
• Adaptief dempingssysteem (214)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• AIRMATIC-pakket (489)
• 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 Online (527)
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Gordelslot met schakelaar (U01)
• Intelligent Light System (622)
• Interieurdetectie (882)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Koplampreinigingsinstallatie (600)
• Leder tweekleurig (200A)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• Live trafic information (B54)
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Mercedes-Benz noodoproepsysteem (347)
• Modeljaar (805)
• Multifunctioneel stuurwiel (280)
• Navigatie-pakket
• Reservewiel i.p.v. TIREFIT (690)
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sfeerverlichting (876)
• Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht (739)
• Snelheidslimiet assistent (513)
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Spoor-pakket
• Sport-pakket AMG
• Stoelen voor elektrisch bedienbaar (560)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Warmtewerend donker getint glas (840)
• Wijzigingsjaar (055)
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