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Mercedes-Benz S-Klasse 350d 4-Matic Lang AMG Panorama / Nappa
/ 360camera / Rij-assistentiepakket / 20" Aut9

  

Omschrijving
Nieuw model S350d Lang AMG met 4-wielaandrijving.
De Selenietgrijze kleur icm het panoramadak, AMG-
pakket en 20" velgen geven de auto een prachtige
uitstraling. Bovendien voorzien van Rij-
assistentiepakket Plus met
stuur/spoor/dodehoekassistent en autonoom rijden in
files, nappaleder met contrast stiksel, sfeerverlichting
in 64 kleuren, Widescreen cockpit, luchtvering met
instelbaar veercomfort, 360 graden camera,
elektrisch …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23349887

Specificaties
Km-stand: 33.086
Datum deel 1: 08-2017
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Zwart nappaleder met contrast

stiksel
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 286 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische
hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 776 wielkastverbreding
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief
ruitenwissersysteem
• 992U Selenietgrijs metallic
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Lichtmetalen velgen 20"
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• Panoramadak (glas) elektrisch bediend (413)
• RRM 20" tienspaaks AMG velgen in titaangrijs/glansgedraaid in
breedset

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• H27 sierdelen zwart openporig essenhout
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-
schakeling
• P47 Parkeerpakket incl. 360 graden camera
• Stoel ventilatie voor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 12U Concierge service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16P ME voertuig
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online mogelijkheden,
31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge resolutie, snelle navigatie
vanaf harde schijf met 3D-kaartweergave en dynamische
routegeleiding, smartphone-integratie via Android Auto of Apple Car
• 897 draadloos telefoon opladen
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• PBG Connectiviteitspakket premium: personal assistant met
uitgebreide service en ondersteuning

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist
System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk ahv
verkeersborden)
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met meldkamerabonnement
• Dodehoek detector
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• K34 Autonome snelheidsaanpassing obv maximumsnelheid
(in/uitschakelbaar)
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's
en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 808 Modeljaar 2018
• 950 sportpakket AMG
• AMG Line
• Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
• FV lange wielbasis
• Kruisend verkeer detectie
• Luchtvering
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
• Rijassistentiepakket
• Rijstrooksensor met correctie
• Telefoonintegratie premium
• U85 Adblue-tank met groter volume
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