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Mercedes-Benz GLE-Klasse 500 e 4MATIC AMG / Distronic /
360Camera / Pano / Keyless / Memory Aut7

  

Omschrijving
Door ons geleverd en onderhouden en voorzien van
alle denkbare opties. Nieuwprijs €123.977, echter
fiscale waarde slechts €101977 tegen 14% bijtelling.
Prijs is inclusief BTW. Bel voor een afspraak: Ferdy
Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 89.876
Datum deel 1: 11-2015
Kleur: Poolwit basis
Interieur: Zadelbruin leder
Brandstof: Hybride
Transmissie: Automaat
Vermogen: 334 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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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
• 587 omgevingsverlichting met projectie van Mercedes-Benz
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 755 21" vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief ruitenwissersysteem
• 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
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatsierstukken
• B30 4 meter laadkabel voor normale 220V aansluiting
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dakrails
• Koplampen adaptief
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 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
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de achterportieren
• 311 Bekerhouder koel- en verwarmbaar voor
• 399 Multicontourstoelen voor inclusief massagefunctie, comforthoofdsteunen en verstelbare
zitting
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-
installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 723 bagageruimte afdekking
• 864 AMG Tobacco nappaleder S63 interieur
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 sfeerverlichting in 3 kleuren, interieurverlichting, verlichte bekerhouder en verlichte
instaplijsten Mercedes-Benz opschrif
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• Comfortstoel(en)
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Houtafwerking interieur
• Lederen bekleding
• Lederen interieurdelen
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Memorypakket (P64)
• P22 Exclusive Interieur met oa dashboard en portieren in leder, luxe bekleding,
interieurverlichtingspakket en chroomapplicaties
• 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
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect me-service
• 360°-camera (501)
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D, geïntegreerde wifi-hotspot,
multimediasysteem met SD-slot en 10GB geheug
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid, EPG en videotekst
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• DVD speler
• Multimedia-voorbereiding
• Spraakbediening
• 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
• 117 centrale vergrendeling
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling, actieve
stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met noodingreep
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling en
actieve stuurassistent
• 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
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 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
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Verkeersbord detectie
• 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
• 806 modeljaar 2016
• 893 Keyless startsysteem
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Adaptieve grootlichtassistent plus (628)
• Afdaal assistent
• AIRMATIC-pakket
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bots herkenning systeem
• Centrale vergrendeling (117)
• Connected services
• Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
• Dvd-speler (815)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Exclusive-pakket
• Kruisend verkeer detectie
• Led-intelligent light system (642)
• LED-lichtpakket
• LED mistlampen
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Memory-pakket
• Mercedes-benz noodoproepsysteem (350)
• Navigatie-pakket
• Oplaadmogelijkheid
• Parkeer pakket
• Rijassistentiepakket
• Rijstrooksensor met correctie
• Rondomzicht camera
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
• Variabele stuuroverbrenging
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