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

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto met volledige
historie. Rijkelijk uitgerust met oa luchtvering,
achteruitrijcamera, elektrisch wegklapbare trekhaak,
Comand fullmapnavigatie, verkeersbordenassistent,
automatische kofferklep, diefstal- en inbraakalarm,
climate control, spiegelpakket en nog veel meer. In
zeer nette staat en particulier bereden. Bel voor een
afspraak: Ferdy Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 175.551
Datum deel 1: 04-2012
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met

contrast stitching
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 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
• 739 AMG Carbon exterieurpakket spiegels/voorskirt/diffuser/dorpels
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 780 AMG 19" vijfspaaks lichtmetalen velgen
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met afstandsbediening
• Achteruitrij camera (218)
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar (500)
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• EASY PACK-achterklep (890)
• Elektrisch bedienbare achterklep
• LED dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen 19"
• Metaalkleur
• 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
• Parkeer assistent
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar
• Trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie (550)

Interieur
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische bediening
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd nappa leder met
contrasterende stiknaden
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide boordcomputer
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-
/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen stuurwiel
• P95 sportpakket interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf,
telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8 luidsprekers en AUX in-
aansluiting.
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 260B airbagschild rondom
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarm klasse 3
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 7G-TRONIC PLUS automatische versnellingsbak (427)
• 48,3 cm (19 inch) vijfspaaks AMG lichtmetalen velgen (780)
• 211 parameter snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 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)
• Adaptief dempingssysteem (214)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• AIRMATIC-pakket (489)
• Anti doorSlip Regeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bluetec uitlaatgasreinigingssysteem (U42)
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Cilinderinhoud 3.0 liter (M30)
• COC-document Euro 6 zonder deel 2 (968)
• Comand met navigatie-update (81P)
• COMAND Online (527)
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Gordelslot met schakelaar (U01)
• Interieurdetectie (882)
• Lendensteun viervoudig verstelbaar (U22)
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Modeljaar (802)
• Multifunctioneel stuurwiel (280)
• Navigatie-pakket 2
• Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht (739)
• Snelheidslimiet assistent (513)
• Speed-und loadindex 103w (V32)
• Spiegel-pakket
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Sport-pakket AMG
• Sportpaket interieur (P95)
• Stoelen: voor uitgevoerd als sportstoel (244)
• Stoelen voor elektrisch bedienbaar (560)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
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