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Mercedes-Benz S-Klasse 350 Bluetec Lang 4-M AMG Plus Carbon /
Burmester 3D / Standkachel / 4xMassage / …

  

Omschrijving
Wellicht de meest unieke S350d Lang 4-M AMG op de
markt met een nieuwprijs van €173528!!! Uitgerust in
Desingo Diamond Bright metallic met volledig AMG
S63 interieur. Bovendien voorzien van AMG Carbon
sierlijsten, Burmester High End 3D,
standkachel/koeling met afstandsbediening,
elektrisch verstelbare stoelen voor/achter met
geheugen, massagestoelen met verwarming en
ventilatie voor/achter, warmtecomfortpakket met …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~26668453

Specificaties
Km-stand: 112.986
Datum deel 1: 05-2015
Kleur: Designo Diamond Bright

metallic
Interieur: AMG zwart nappa geperforeerd

leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 MULTIBEAM LED Intelligent Light System met ULTRA RANGE
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 789 20" AMG multispaaks velgen in glanzend zwart en gepolijst in
breedset
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 805 modeljaar 2015
• 840 warmtewerend privacyglas
• 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
• Elektrisch glazen panorama-dak
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• R01 zomerbanden

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 223 comfortzitplaatsen achter elektrisch verstelbaar inclusief memory en
comforthoofdsteunen met extra kussens, geïntegreerd ISOFIX en luxe
middenarmsteun
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening en 3 voorkeurstijden
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de achterportieren
• 308 koelkast achterin (uitneembaar)
• 310 dubbele cupholder
• 314 AMG nappa lederen stuurwiel met sierinleg en F1-schakeling
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 402 comfortstoelen achter met verwarming en ventilatie
• 406 multicontourstoelen achter incl. massage
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl.
massage
• 439 easy adjust uitneembare hoofdsteun bijrijder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 582 Thermotronic achter: volautomatische airconditioning met zone
regeling
• 735 Sierdelenpakket Exclusief
• 851A AMG nappa lederen bekleding incl. de armsteunen en dashboard in
leder met contrast stitching
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• 906 verwarmde armleuning voor
• 907 Verwarmde armleuning achter
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• H10 AMG sierdelenpakket in carbon/Designo klavier lakzwart
• P07 chauffeurspakket: chauffeursstand voorpassagierstoel, uitneembare
hoofdsteun en uitschuifbare voetensteun
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit en
achterzijruiten
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en
parfumering
• P43 zitcomfortpakket achter: actieve multicontourstoelen,
stoelventilatie/verwarming, ENERGIZING-massagefunctie met 7 standen
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• P69 warmtecomfortpakket: verwarmbare armleuningen en
middenarmsteunen
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect
me-service
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid, verkeersborden,
navigatie en assistentiesystemen
• 531 COMAND Online: 12,2" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hots en 10GB geheugen
• 811 Burmester® high-end 3D surround sound system met vierentwintig
luidsprekers, vierentwintig versterkerkanalen en 1540 watt
totaalvermogen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen met
draadloze hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en afstandsbediening
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid, EPG
en videotekst
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op het gehele scherm
• B54 Live Traffic Information
• P46 individueel entertainment achter: twee 25,4 cm displays, DVD-
speler, 2 IR hoofdtelefoons en afstandsbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met
noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met meldkamerabonnement
• 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
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met verschillende
rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• 950 sportpakket AMG
• 956 sportpakket AMG PLUS
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• FV lange wielbasis
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km interval
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• M642 V6 dieselmotor
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