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Mercedes-Benz S-Klasse 350d Lang AMG Exclusive Full Options Aut9

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde Facelift S350d Lang
AMG in Antracietblauw met Exclusive zwart
nappaleder. Voorzien van alle denkbare luxe als
standkachel/koeling met afstandsbediening, rij-
assistentiepakket, rijdynamische multicontourstoelen
met massage, geventileerde en verwarmde stoelen,
Head Up Display, 360 graden camera, DAB-radio,
remote park pilot (parkeren met je mobiel),
verwarmde voorruit, Multibeam LED, Nightvision …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23781997

Specificaties
Km-stand: 44.562
Datum deel 1: 10-2017
Kleur: Antracietblauw metallic
Interieur: Exclusive zwart nappaleder in

ruitpatroon
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 286 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 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
• 769 20" lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glansgedraaid
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief
ruitenwissersysteem
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 223 comfortzitplaatsen achter elektrisch verstelbaar inclusief
memory en comforthoofdsteunen met extra kussens, geïntegreerd
ISOFIX en luxe middenarmsteun
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de achterportieren
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl.
massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 500a Zwart nappaleder exclusive in Maybach ruitpatroon
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 597 Voorruit verwarmbaar
• 735 Sierdelenpakket Exclusief
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• H27 sierdelen zwart openporig essenhout
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-
schakeling
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit en
achterzijruiten
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en
parfumering
• P34 Exclusiefpakket
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels
met parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 12U Concierge service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid, verkeersborden, navigatie
en assistentiesystemen
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 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
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en
afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 897 draadloos telefoon opladen
• PBG Connectiviteitspakket premium: personal assistant met uitgebreide
service en ondersteuning
• PBH Remote parkeerpakket: volautomatische parkeren op afstandsbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 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
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 503 Remote Park-Pilot
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk ahv
verkeersborden)
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met meldkamerabonnement
• 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
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare voorkeurstijden
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 808 Modeljaar 2018
• 950 sportpakket AMG
• Aandrijfslipregeling (ASR)
• ADAPTIVE BRAKE met Hold-functie
• Airbag voor bestuurder en voorpassagier
• Anti Blokkeer Systeem (ABS)
• Brake Assist System (BAS)
• Dashboardkastje afsluitbaar, geventileerd en verlicht
• Electronic Stability Program (ESP)
• ESP® dynamische bochtenassistent
• FV lange wielbasis
• PRE-SAFE® impulse
• Sidebag voor bestuurder en voorpassagier
• Warmtewerend glas voor de voorruit, zijruiten en achterruit
• Windowbags
• Zijwindassistent
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