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Mercedes-Benz M-Klasse 350 Bluetec 4-M AMG Luchtvering /
Comand / Camera / Spoorpakket Aut7

  

Omschrijving
Zeer compleet uitgeruste ML350 Bluetec in de
prachtige kleurencombinatie Calcietwit met zwart
leder. Oa luchtvering met instelbaar veercomfort,
stoelverwarming, Comand fullmap harddisknavigatie,
parkeersensoren + camera, spoor- en
dodehoekassistent, automatische wegklapbare
trekhaak, 19 titanium lichtmetalen velgen en nog
veel meer. In zeer nette staat en slechts 171 dkm
gereden. Origineel Nederlands geleverd en volledig
…
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~20404549

Specificaties
Km-stand: 171.981
Datum deel 1: 11-2011
Kleur: Calcietwit basis
Interieur: Zwart leder met contrast

stitching
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
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 780 AMG 19" vijfspaaks lichtmetalen velgen
• 840 warmtewerend privacyglas
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 19"
• 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

Interieur
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met
contrasterende stiknaden
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen stuurwiel
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• Audioinstallatie met cd-speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen
in het display
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 345 licht- en regensensor
• 476 Spoorassistent
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 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)
• Anti Blokkeer Systeem
• Dodehoek detector
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Rijstrooksensor
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 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
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• Anti doorSlip Regeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Leder tweekleurig (200A)
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Spiegel-pakket
• Spoor-pakket
• Sport-pakket AMG
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