
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 12017645  

Mercedes-Benz GLE-Klasse GLE 350 d Coupe 4-M AMG Distronic /
Luchtvering / Keyless / Harman Kardon / Mem Aut9

  

Omschrijving
Deze prachtige GLE coupe is voorzien van alle
mogelijke opties als keyless-go, Harman-Kardon
Logic7 surround sound, luchtvering, servosluiting op
de portieren, Comand online met Wifi en 3D
weergave, geventileerde en verwarmde stoelen met
memory en rij-assistentiepakket plus met oa distronic
plus. Met zijn AMG en AMG Nightpakket een
waanzinnige verschijning. Prijs is inclusief BTW/BPM.
Bel voor een afspraak: Ferdy Vos …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~12017645

Specificaties
Km-stand: 17.657
Datum deel 1: 12-2015
Kleur: Palladiumgrijs metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 260 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
• 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
• 792 palladiumgrijs metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 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
• Adaptief demping systeem
• Amg geperforeerde remschijven icm remzuigers met mercedes-
benz opschrift
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatsierstukken
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• E16 slotbouten voor de velgen
• E60 chroomvinnen motorkap
• 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
• U47 amg kofferspoiler

Interieur
• 58u interieurhemel in stof grijs
• 211a zwart lederen bekleding met wit stiksel
• 242 memory-pakket passagier
• 275 memory-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 310 dubbele cupholder
• 399 multicontourstoelen voor inclusief massagefunctie,
comforthoofdsteunen en verstelbare zitting
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 443 verwarmd stuurwiel
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 573 isofix geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 thermotronic: volautomatische airconditioning voor/achter
met aparte klimaatzones
• 723 bagageruimte afdekking
• 872 stoelverwarming achter
• 876 sfeerverlichting in 3 kleuren, interieurverlichting, verlichte
bekerhouder en verlichte instaplijsten mercedes-benz opschrif
• B18 brillenhouder
• Dashboardkastje afsluitbaar en geventileerd
• H21 sierdelen in pianolak zwart
• Instaplijsten met mercedes-benz opschrift
• P21 air balance-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en
parfumering
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en pre-safe
positionering
• U12 velours vloermatten
• U35 12v-aansluiting in de bagageruimte

Infotainment
• 05u mb connect - remote online
• 06u mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 522 audio 20 radio/cd/mp3-speler incl. 7" kleurendisplay,
touchpad en 2 usb-aansluitingen
• 531 comand online: 8" fullmap harddisknavigatie geheel
europa in 3d
• 537 dab digitale radiotuner
• 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

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 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 pre-safe plus remsysteem met actieve
voetgangersbescherming
• 258 collision prevention assist plus inclusief 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
• 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
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• Abs en bas
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side
• Airbag bestuurder en passagier
• Esp electronic stability programma met zijwind- en
bochtenassistent
• Esp en asr
• K11 adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U28 versterkt remsysteem
• U60 actieve motorkap

Overige
• 214 onderstel met adaptief dempingssysteem
• 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)
• B59 dynamic select instelbare rijprogramma's
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