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Mercedes-Benz GLE-Klasse 350 d 4-M AMG Sport Edition Panorama
Luchtvering Distronic Nappa Aut9

  

Omschrijving
WORDT VERWACHT!!!! Deze zeer exclusieve Designo
Hyacintrode GLE 350d AMG is voorzien van vele
luxueuze opties als adaptieve cruise control,
nappaleder exclusief, luchtvering,
standkachel/koeling met afstandsbediening, 360
graden camera, automatisch wegklapbare trekhaak,
panoramadak, Harman-Kardon logic 7 surround
soundsysteem en nog veel meer. Particulier bereden
en volledige historie bekend. Bel voor een afspraak:
Ferdy Vos …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18661710

Specificaties
Km-stand: 19.872
Datum deel 1: 11-2017
Kleur: Designo Hyacintrood metallic
Interieur: AMG zwart nappaleder exclusief
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 automatisch wegklapbare trekhaak
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 739 AMG Carbon exterieurpakket spiegels/voorskirt/diffuser/dorpels
• 755 21" vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• Adaptief demping systeem
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• Extra getint glas
• Koplampen adaptief
• LED achterlichten
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 21"
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en achterbumper, AMG grille, AMG
side-skirts met dorpelverbreding, AMG diffuser icm dubbele uitlaten, AMG 15
mm verlaagd onderstel, AMG geperforeerde remschijven en verzwaarde
remklauwen met opschrift
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar
en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter
• Warmtewerend glas

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische bediening
• 277 AMG afgevlakt sportstuur in aluminium/nappaleder met F1-
schakelpaddels en rode contrastsiernaden
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 541 dubbele afdekkingsrolo voor bagage met geïntegreerd scheidingsnet
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en
actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 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 voorstoel(en)
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• P29 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder/alcantara met
contrast stiksel, AMG afgevlakt sportstuur met F1-schakeling,
dashboard/portieren in leder met contrast stiksel, zwarte hemelbekleding,
AMG aluminium sportpedalen en AMG vloermatten
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

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
• 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
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding
• 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)
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Dodehoek detector
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• Rijstrooksensor
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Verkeersbord detectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 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
• 808 Modeljaar 2018
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Afdaal assistent
• AMG Line Interieur
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bots herkenning systeem
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Navigatie-pakket
• Parkeer pakket
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
• Spoor-pakket
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