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Mercedes-Benz M-Klasse 350 AMG 4-M Panorama / Keyless /
Harman-Kardon / Camera / Trekhaak Aut7

  

Omschrijving
Prachtig samengesteld ML350 in Palladiumgrijs met
Alpacagrijs/zwart two-tone interieur. Oa voorzien van
panoramadak, Comand harddisknavigatie, DVD-
wisselaar, bluetooth telefonie en audio, Harman-
Kardon Surround Sound Systeem, Keyless-Go,
automatische kofferklep, achteruitrijcamera,
privacyglas, afneembare trekhaak, 20" AMG velgen
en nog veel meer. Bel voor een afspraak: Ferdy Vos
06-53201070

Specificaties
Km-stand: 139.856
Datum deel 1: 07-2012
Kleur: Palladiumgrijs metallic
Interieur: Alpacagrijs leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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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
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 afneembare trekhaak
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 758 20" AMG velgen in zilver/glanzend
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• AMG-styling
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Keyless entry
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en
achterbumper, AMG grille, AMG side-skirts met
dorpelverbreding, AMG diffuser icm dubbele uitlaten,
AMG 15 mm verlaagd onderstel, AMG geperforeerde
remschijven en verzwaarde remklauwen met
opschrift
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 258a Alpacagrau lederen bekleding
• 280 sportstuurwiel in leder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 876 interieurverlichtingspakket
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 512 COMAND APS met telefonie, DVD-wisselaar en
Linguatronic spraaksturing
• 518 universeel media interface
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound
systeem
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 Achteruitrijcamera
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• Achteruitrijcamera
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 802 Modeljaar 2012
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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