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Mercedes-Benz CL-Klasse 500 Distronic / Nightvision / Massage /
Harman-Kardon Aut7

  

Omschrijving
Chique kleurencombinatie in Obsidiaanzwart met
Saharabeige/zwart nappa lederen interieur. Voorzien
van nagenoeg alle denkbare opties als Distronic plus
adaptieve cruise control, Nightvision
nachtzichtassistent, achteruitrijcamera,
geventileerde/verwarmde stoelen met geheugen,
rijdynamische stoelen met massage, Harman-Kardon
Pro Logic 7 Surround Soundysteem, DVD-wisselaar,
Airmatic luchtvering, 19" multispaaks lichtmetalen …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23657169

Specificaties
Km-stand: 249.877
Datum deel 1: 03-2007
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Saharabeige/zwart nappaleder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 387 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en
comfortsluiting
• 481 carterbescherming
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele
lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• Achteruitrij camera (218)
• R01 zomerbanden
• R47 19" multispaaks velgen in breedset

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 51U zwarte interieurhemel
• 069 Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen
incl. massage
• 437 comforthoofdsteunen achter
• 441 elektrisch verstelbare stuurkolom
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide boordcomputer
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 805 Saharabeige/zwart nappaleder Passion
• 876 interieurverlichtingspakket
• U12 velours vloermatten

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 395 Linguatronic spraaksturing
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf,
telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8 luidsprekers en AUX in-
aansluiting.
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• DVD-wisselaar
• Dvd-wisselaar (814)
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 Achteruitrijcamera
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 291 Pelvis beckenairbags
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met
persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• 884 extra vergrendeling kofferdeksel
• Achteruitrijcamera
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 7G-TRONIC PLUS automatische versnellingsbak (427)
• 48,3 cm (19 inch) multispaaks lichtmetalen velgen (R47)
• 229 Parkeerassistent
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende
rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 807 Modeljaar 2007
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Airbag voor bestuurder en voorpassagier (291)
• Airconditioning THERMOTRONIC (581)
• Automatische lichtschakelaar (011)
• Brandblusser gemonteerd (682)
• Carterbescherming onderzijde motor (481)
• Certificaat van overeenstemming (CVO) (983)
• Comand aps (527)
• Comforttelefonie (386)
• Cupholder voor, dubbel (310)
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• Distronic plus (233)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Dynamische multicontourstoelen voor, met massagefunctie (432)
• Elektrisch bedienbare ruiten (010)
• Extra vergrendeling kofferdeksel (884)
• Geventileerde en verwarmde voorstoelen (401)
• Hoofdsteunen: achter op-/neerklapb. (435)
• Intelligent light System (LHD) (622)
• Interieurdetectie (882)
• Kofferdeksel op afstand te openen en sluiten (881)
• LINGUATRONIC: spraakbediening Nederlands (395)
• Modeljaar (807)
• Nachtzichtassistent (610)
• Noodreservewiel Minispare ipv Tirefit en luchtpomp (690)
• Parkeerassistent (229)
• Rokersuitvoering (301)
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Sfeerverlichting (876)
• Sierdelen essenhout zwart glanzend (736)
• Stuurwiel hout/leder (390mm) (289)
• Vloermatten velours (U12)
• Voetgangersbescherming (U60)
• Zomerbanden (R01)
• Zonnescherm elektrisch bediend voor de achterr. (540)
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