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Mercedes-Benz GLE-Klasse Coupé 350d 4-Matic AMG Designo /
Carbon / Distronic / Harman-Kardon / Massage / Keyless …

  

Omschrijving
Deze unieke GLE350d AMG coupé 4-M is uitgevoerd
in Designo Diamond Bright wit metallic lak en
Designo Porselein leder interieur icm een Designo
alcantara hemel en AMG Carbon inleg. Verder
beschikt de auto oa over een volglazen
panoramadak, Distronic Plus, multicontourstoelen
met massage,stoelkoeling/verwarming en memory
functie, Harman Kardon 830W surround sound,
instelbare luchtvering Keyless Go en nog veel meer.
Prijs is …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~20241199

Specificaties
Km-stand: 12.029
Datum deel 1: 04-2016
Kleur: Designo Diamond Bright wit

metallic
Interieur: Designo Porselein Wit
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 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
• 684 21" AMG 5-dubbelspaaks velgen glansgedraaid/zwart glanzend
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken verlicht in aluminiumlook met rubbernoppen
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief ruitenwissersysteem
• 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
• AMG geperforeerde remschijven icm remzuigers met Mercedes-Benz opschrift
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• 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
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten, daksierlijsten en
privacyglas

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 310 dubbele cupholder
• 399 Multicontourstoelen voor inclusief massagefunctie, comforthoofdsteunen
en verstelbare zitting
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 876 sfeerverlichting in 3 kleuren, interieurverlichting, verlichte bekerhouder en
verlichte instaplijsten Mercedes-Benz opschrif
• 955A Designo Beige Lederen bekleding
• Achterbank in delen neerklapbaar
• AMG aluminium sportpedalen met rubber noppen
• B18 Brillenhouder
• Dashboardkastje afsluitbaar en geventileerd
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• H10 AMG sierdelenpakket in carbon/Designo klavier lakzwart
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U08 dashboard in leder

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding
connect me-service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 8" fullmap harddisknavigatie geheel Europa
in 3D
• 810 Harman Kardon Logic 7® Surround Soundsystem:14
hoogvermogensluidsprekers icm 830 watt DSP-versterker met Dolby
Digital 5.1 e
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• B54 Live Traffic Information
• B54 MB Connect
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 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, 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
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 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
• ABS en BAS
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side
• Airbag bestuurder en passagier
• ESP Electronic Stability Programma met zijwind- en
bochtenassistent
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U28 Versterkt remsysteem
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en
verschillende rijprogramma's met hoogteregeling
• 893 Keyless startsysteem
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Luchtvering
• P62 Designo pakket 1
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