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Mercedes-Benz S-Klasse 400 Hybrid Lang Prestige Plus Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde full opties S400
Hybrid Lang Prestige Plus, denk daarbij aan Passion
nappa lederen bekleding, Keyless-Go pakket, Rij-
assistentiepakket met adaptieve cruise control en
actieve dodehoek- en spoorassistent, elektrisch
verstelbare stoelen met verwarming, ventilatie en
geheugen, comforthoofdsteunen, elektrisch
verstelbare stoelen met verwarming en geheugen
achter, Nightvision Plus nachtzichtassistent, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24360069

Specificaties
Km-stand: 156.240
Datum deel 1: 03-2010
Kleur: Chromietzwart metallic
Interieur: Nappa zwart geperforeerd

Passion leder
Brandstof: B,E
Transmissie: Automaat
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 28R 19" multispaaks lichtmetalen velgen
• 112U Chromietzwart metallic
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met
afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• R01 zomerbanden

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 223 achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar
inclusief memory en comforthoofdsteunen en ISOFIX
geïntegreerde kinderzitbevestigin
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 811 Passion zwart geperforeerd nappaleder
• 872 stoelverwarming achter
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• H15 sierdelen interieur zwart Eukalyptus
• P48 Zitcomfortpakket voor: actieve rijdynamische
multicontourstoelen met comforthoofdsteunen
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 16P ME voertuig
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND Online 8" harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, multimediasysteem met harde schijf en
Picture viewer
• 810 Harman Kardon Logic 7® Surround
Soundsystem:14 hoogvermogensluidsprekers icm
830 watt DSP-versterker met Dolby Digital 5.1 e
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave
op het gehele scherm
• P45 Entertainmentpakket voor
• P70 Navigatiepakket met oa Comand APS, Music
Register, Linguatronic spraaksturing, TMC
verkeersinformatie en snelheidsassistent
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 476 Spoorassistent
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent
met persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met
stuurassistent en Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS
PLUS met kruispuntassisten
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 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
• FV lange wielbasis
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