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Mercedes-Benz M-Klasse 350 Bluetec 4-M Luchtvering / Schuifdak /
ILS / Wegkl-trekhaak / 18" Aut7

  

Omschrijving
Prijs is inclusief BTW/BPM. In zeer nette staat en
voorzien van oa Airmatic adaptieve luchtvering met
instelbaar rijcomfort, LED Intelligent Light System icm
adaptieve grootlichtassistent, parkeersensoren
voor/achter, spiegelpakket, elektrisch
schuif/kanteldak transparant, Comand fullmap
harddisknavigatie, 7-traps automaat met
stuurschakeling, licht- en regensensor, electronic
climate control, privacyglas, automatisch …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~22574302

Specificaties
Km-stand: 268.561
Datum deel 1: 06-2014
Kleur: Palladiumgrijs metallic
Interieur: Zwart leder met contrast stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 25R 17" 10-spaaks velgen
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• LED dagrijverlichting
• Metaalkleur
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R31 18" 5-spaak design lichtmetalen velgen
• Schuif-/ kanteldak elektrisch bediend: transparant
• Trekhaak
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar
• Trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie

Interieur
• 201A lederen bekleding met contrast stitching
• 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
• 876 sfeerverlichting in 3 kleuren,
interieurverlichting, verlichte bekerhouder en
verlichte instaplijsten Mercedes-Benz opschrif
• Cruise control
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen bekleding
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 527 COMAND Online 8" harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, multimediasysteem met harde schijf en
Picture viewer
• B54 Live Traffic Information
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Alarm klasse 3
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met
meldkamerabonnement
• Anti-diefstal pakket
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 804 modeljaar 2014
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Eco start-stopsysteem
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• Spiegel-pakket
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