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Mercedes-Benz M-Klasse 350 Cdi Sport / Luchtvering / Dak / Com 4-
M Aut7

Omschrijving
Middels inruil hebben wij deze zeer complete ML 350
cdi verkregen. De auto beschikt oa over luchtvering,
comand, schuifkanteldak transparant, bi-xenon,
sportpakket, volledig zwart leder, spiegelpakket en
nog veel meer. In zeer nette staat en volledige
historie bekend. Prijs is inclusief BTW, deze is
verrekenbaar. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur: 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 192.588
Datum deel 1: 01-2010
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 224 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 220 parkeersensoren voor/achter
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 619 afslagverlichting
• 691 warmtewerend glas rondom
• 720 Dakrail zwart
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Adaptief demping systeem
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• Lichtmetalen velgen 19"
• Metaalkleur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P96 Sport-pakket exterieur
• R55 19" 5-dubbelspaaks velgen
• Schuif-/ kanteldak elektrisch bediend: transparant
(414)
• Warmtewerend glas

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 069 Elektrisch verwarmde en verstelbare
buitenspiegels
• 221A Zwart leder
• 280 lederen stuurwiel
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 722 Bagageruimteafdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco (automatisch)
• Boordcomputer
• Buitentemperatuurmeter
• Cruise control
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U40 Scheidingsnet tussen bagageruimte en
passagierscompartiment
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 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.
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Audioinstallatie met cd-speler
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 438 NECK-PRO hoofdsteunen voor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 615 Bi-xenon verlichting met actieve
bochtenverlichting
• 882 Interieurdetectie
• Alarm klasse 3
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen
velgen (R55)
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• AIRMATIC-pakket
• Anti doorSlip Regeling
• Bi-xenon koplampen
• Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels
(069)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Luchtvering
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Mistlampen voor
• Niveauregeling
• Sportpakket Exterieur
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