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Mercedes-Benz M-Klasse 350 AMG 4-M Luchtvering / Distronic /
Standkachel / 21" / Mem / Camera / Comand / …

Omschrijving
Prachtig samengestelde ML350 AMG benzine met
uitzonderlijk veel opties waaronder adaptieve
luchtvering met verschillende rijprogramma's,
elektrisch schuif/kanteldak transparant,
standkachel/koeling met afstandsbediening, distronic
adaptieve cruise control met spoor- en
dodehoekassistent, elektrisch verstelbare
sportstoelen met MEMORY, privacyglas, 21" AMG
velgen, AMG nappaleder met contrast stiksel,
achteruitrijcamera, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24060462

Specificaties
Km-stand: 59.861
Datum deel 1: 03-2012
Kleur: Nachtzwart basis
Interieur: AMG zwart nappaleder met

contrast stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 040U Nachtzwart
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 757 21" AMG vijf-dubbel-spaaks velgen
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• Achteruitrijcamera (218)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• E60 Chroomvinnen motorkap
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Lichtmetalen velgen 21"
• 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
• Trekhaak
• Trekhaak (550)

Interieur
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 244 AMG sportstoelen voor met meer zijdelingse steun
en verstelbare lendensteun
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met contrasterende
stiknaden
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 441 elektrisch verstelbare stuurkolom
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning
voor/achter met aparte klimaatzones
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Luxe lederen bekleding
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen
en PRE-SAFE positionering
• P95 sportpakket interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 527 COMAND: fullmap harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, SD-slot en 4GB geheugen
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS
inclusief Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem,
actieve spoorassistent en ac
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen
in het display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met
waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en
noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Achteruitrijcamera
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare
voorkeurstijden
• 427 7G-Tronic Sport Plus: automatische 7-
versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 802 Modeljaar 2012
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Luchtvering en automatische niveauregeling
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