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Mercedes-Benz GLE-Klasse 350 D 4-M AMG Full Option Nieuwprijs
€135374

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/~18298680

Specificaties
Km-stand: 19.524
Datum deel 1: 08-2017
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: AMG zwart geperforeerd leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 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
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische
hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 683 21" AMG 5-dubbelspaaks velgen glansgedraaid/zwart glanzend
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 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)
• Adaptief demping systeem
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• E16 slotbouten voor de velgen
• EASY PACK-achterklep (890)
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Extra getint glas
• Keyless entry
• Koplampen adaptief
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 21"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Panoramadak (glas) elektrisch bediend (413)
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 211a zwart geperforeerd lederen bekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd nappa leder met rode stiknaden
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 311 Bekerhouder koel- en verwarmbaar voor
• 399 Multicontourstoelen voor inclusief massagefunctie, comforthoofdsteunen en verstelbare zitting
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 443 verwarmd stuurwiel
• 541 dubbele afdekkingsrolo voor bagage met geïntegreerd scheidingsnet
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 872 stoelverwarming achter
• 876 interieurverlichtingspakket
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen achter
• Elektrische ramen voor
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H10 AMG sierdelenpakket in carbon/Designo klavier lakzwart
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Memorypakket (P64)
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE
positionering
• Regensensor
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U12 velours vloermatten

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me connect-services
• 360°-camera (501)
• 367 Live Traffic Information
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-
kaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-integratie via Android Auto of Apple Car
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen met draadloze hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en afstandsbediening
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid, EPG en videotekst
• Audioinstallatie met cd-speler
• Audio installatie premium
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Comand online (531)
• DVD-wisselaar
• DVD speler
• Harman Kardon® Logic7® Surround-Soundsystem (810)
• HERMES communicatiemodule (360)
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• Navigatiesysteem full map + dvd
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler
• WiFi voorbereiding

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
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met noodingreep
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 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)
• Alarm klasse 3
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Dodehoek detector
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Rijstrooksensor
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Verkeersbord detectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates (502)
• 9g-tronic (421)
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare voorkeurstijden
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 807 modeljaar 2017
• 893 Keyless startsysteem
• Achterbank met elektrische verwarming (872)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Adaptief dempingssysteem (214)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• Afdaal assistent
• Afstandbediening voor standverwarming (B24)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• AIRMATIC-pakket (489)
• AMG-sierdelen carbon/pianolak zwart (H10)
• AMG sportstoelen voor (197)
• Anti doorSlip Regeling
• Automatische airconditioning THERMOTRONIC (581)
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bagageafdekking (541)
• Bas plus (269)
• Bekerhouder (311)
• Bluetec uitlaatgasreinigingssysteem (U77)
• Bots herkenning systeem
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Cilinderinhoud 3.0 liter (M30)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Connected services
• Dashboard in lederlook ARTICO (U09)
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• DISTRONIC PLUS incl. BAS PLUS en PRE-SAFE® Brake (233)
• Doorlaadmogelijkheid (282)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Dynamic select (B59)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Entertainment systeem achter (864)
• Geen omschrijving beschikbaar (E82)
• Gordelslot met schakelaar (U01)
• Grille (2U1)
• Handleiding duits (02B)
• Headunit europa (3U1)
• Interieurdetectie (882)
• Interieurhemel stof zwart (51U)
• Keyless-go (893)
• Led-intelligent light system (642)
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Memory-pakket
• Memory pakket (275)
• Mercedes-benz noodoproepsysteem (351)
• Modeljaar (807)
• Multicontourstoelen voor de bestuurder en voorpassagier (399)
• Multifunctioneel stuurwiel (280)
• Multifunctioneelstuurwiel: verwarmd (443)
• Navigatie-pakket
• Parkeer pakket
• Parkeerpakket (P44)
• Pre-safe®-rem (300)
• Pre-safe® plus (253)
• Remote Online (11U)
• Rijassistentiepakket plus (23P)
• Rondomzicht camera
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Sfeerverlichting (876)
• Sidebags achter (293)
• Slotbouten voor velgen (E16)
• Sluitbekrachtiging portieren (883)
• Snelheidslimiet assistent (513)
• Spiegel-pakket
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Spoor-pakket
• Stoel rechtsvoor elektr. Bedienbaar met memory (242)
• Stoelventilatie/-verwarming voor (401)
• Stuurcode (367)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Telefoon: vast, draadloos, inclusief hf-set (381)
• Tv tuner digitaal (865)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Vijfgaats lichtmetalen velgen (683)
• Vloermatten velours (U12)
• Voorverwarmingsinstallatie (228)
• Warmtewerend donker getint glas (840)
• Wijzigingsjaar (057)
• Zonnekleppen zijdelings wegklapbaar (543)
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