
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 15251767  

Mercedes-Benz GL-Klasse 350 Cdi 7-Persoons 4-M Dak / AMG /
Trekhaak Aut7

  

Omschrijving
Sublieme rij eigenschappen gecombineerd met
capaciteit voor 7-personen, een trekgewicht van
3500 kg gecombineerd met ultieme
terreineigenschappen, noem het maar en deze GL
kan het allemaal. Met slechts 105 dkm verkeerd deze
auto in absolute nieuwstaat. Voorzien van AMG-
styling velgen, Off-Roadpakket en chroompakket
exterieur een bijzonder fraaie auto. Bovendien erg
compleet met oa achteruitrijcamera, elektrisch …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15251767

Specificaties
Km-stand: 105.883
Datum deel 1: 10-2011
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder / zilver stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 224 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 430 Offroad-Pakket
• 481 carterbescherming
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 720 Dakrail zwart
• 753 20" AMG velgen in dubbelspaaks design
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• 900 chroompakket exterieur
• ADS en niveauregeling
• Lichtmetalen velgen 20"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Sperdifferentieel

Interieur
• 221A Zwart leder
• 280 lederen stuurwiel
• 404 multicontourstoel bestuurder met massage
• 405 multicontourstoel passagier met massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• 723 bagageruimte afdekking
• 729 populierenhout zwart glanzend inclusief rollo
bekerhouder
• 845 Derde zitrij elektrisch neerklapbaar
• 848 Elektrische zonneschermen achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U40 Scheidingsnet tussen bagageruimte en
passagierscompartiment

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in
poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem
• Spraaksturing navigatie
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 220 Parctronic
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 293 side-airbags
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 3
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U28 Versterkt remsysteem

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
• 553 Trekhaak mechanisch inklapbaar incl. AHW-
stabiliseringssysteem
• Roetfilter
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