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Mercedes-Benz GLK-Klasse 220 CDI 4-Matic Sport Comand /
Afneembare trekhaak Aut7

  

Omschrijving
1ste eigenaar met volledige historie. Voorzien van oa
Sportpakket in- en exterieur, afneembare trekhaak,
fullmap COMAND harddiskavigatie, parkeersensoren
voor/achter, cruise control, automatische 7-
versnellingsbak met tiptronic, climate control,
chroompakket exterieur en nog veel meer. Bel voor
een afspraak: Ferdy Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 135.838
Datum deel 1: 02-2010
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Zwart half leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 170 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 775u Iridiumzilver metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 900 chroompakket exterieur
• P96 Sport-pakket exterieur
• R01 zomerbanden
• U37 Mistlampen voor

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 069 Elektrisch verwarmde en verstelbare
buitenspiegels
• 280 sportstuurwiel in leder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 701A zwart half lederen bekleding
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 876 interieurverlichtingspakket
• P95 sportpakket interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument

Infotainment
• 395 Linguatronic spraaksturing
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 220 Parctronic
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 486 Direct Control sportonderstel
• 669 reservewiel incl. boordgereedschap ipv tirefit
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
• M22 Cilinderinhoud 2.2 liter

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 23434440
https://mb-vos.nl/~PDF~23434440

