Mercedes-Benz M-Klasse 350 Bluetec 4-M Luchtvering / Schuifdak /
ILS / Trekhaak / Comand Aut7

Omschrijving

Specificaties

Zeer compleet uitgeruste ML350 Bluetec met oa
luchtvering met instelbare rijprogramma's, LED
Intelligent Light System met adaptieve
grootlichtassistent, elektrisch schuif/kanteldak
transparant, elektrisch verstelbare sportstoelen met
verwarming, Comand fullmap navigatie, sportpakket
interieur, spiegelpakket, diefstal- en inbraakalarm
(kl.3), automatisch wegklapbare trekhaak, 19"
lichtmetalen velgen met Allseason banden, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24060386

Km-stand:
Datum deel 1:
Kleur:
Interieur:
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Brandstof:
Transmissie:
Vermogen:
BTW verrekenbaar:

189.120
12-2013
Obsidiaanzwart metallic
Zwart leder/alcantara met wit
stiksel
Diesel
Automaat
258 PK
Nee

Exterieur

Infotainment

• 48R 19" 5-spaaks design velgen
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tireﬁt
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R02 All-Season banden
• Trekhaak

• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 395 Linguatronic spraaksturing
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND: fullmap harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, SD-slot en 4GB geheugen
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Interieur
• 244 AMG sportstoelen voor met meer zijdelingse
steun en verstelbare lendensteun
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 314 AMG nappa lederen stuurwiel met sierinleg en
F1-schakeling
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve ﬁjnstof-/koolstoﬃlter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 601A Bekleding in zwart leder/alcantara met
contrast stiksel
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• P95 sportpakket interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz
opschrift
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Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 260B airbagschild rondom
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 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)
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelﬁlter
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 804 modeljaar 2014
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M642 V6 dieselmotor

