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Mercedes-Benz CLS-Klasse 350 Cdi Luchtvering / Distronic /
Nachtzicht / AMG / Comand / ILS Aut7

  

Omschrijving
Bekledingcode: 205

Origineel Nederlandse geleverde auto met volledige
historie, recent een beurt gehad en op zeer goede
banden. Zeer rijkelijk uitgerust met oa luchtvering
met instelbare rijprogramma's, Nightvision Plus, rij-
assistentiepakket met adaptieve cruise control,
spoor- en dodehoekassistent, Intelligent Light
System, Comand Online, diefstal- en inbraakalarm
(kl.3), spiegelpakket, climate control, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~26710125

Specificaties
Km-stand: 119.824
Datum deel 1: 06-2012
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Amandelbeige leder
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 266 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 481 carterbescherming
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 775u Iridiumzilver metallic
• 794 18" AMG vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 877 afzonderlijke kofferbakvergrendeling
• FC Coupe

Interieur
• 55U hemelbekleding in beige
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• H19 Pappel hellbruin seidenmat houten sierdelen
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS
inclusief Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE
rem, actieve spoorassistent en ac
• 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
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent
met persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 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
• 803 modeljaar 2013
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• M642 V6 dieselmotor
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