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Mercedes-Benz B-Klasse 250 Sport Panorama / Comand / Bi-xenon /
Night / Verw-stln Aut7

  

Omschrijving
Zeer compleet uitgeruste B250 met oa Sportpakket
in- en exterieur, volglazen panoramadak met
schuif/kantelfunctie en afdekrolo, bi-xenon icm LED
verlichting, licht- en regensensor, COMAND fullmap
navigatie, verkeersbordenassistent, parkeersensoren
met automatisch inparkeren, 7-traps automaat met
stuurschakeling, comfortonderstel, Nightpakket, 18"
lichtmetalen velgen, airconditioning, cruise control,
laadruimtepakket, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~26988515

Specificaties
Km-stand: 105.026
Datum deel 1: 02-2013
Kleur: Kosmoszwart metallic
Interieur: Zwart half leder met contrast

stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 211 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 01R 18" 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in
zwart en glanzend
• 191U Kosmoszwart metallic
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met
schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Bi-xenon koplampen
• Elektrisch glazen panorama-dak
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas
• Panoramadak (glas) elektrisch bediend
• R01 zomerbanden

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met
contrasterende stiknaden
• 310 dubbele cupholder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 601A Bekleding in zwart leder/alcantara met
contrast stiksel
• 682 brandblusser
• 723 bagageruimte afdekking
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en
12V-aansluiting
• H89 sierdelen interieur in honinggraat
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U12 velours vloermatten
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• U59 zitcomfortpakket incl. meervoudige
verstelmogelijkheden vd voorstoelen
• U62 Licht- en zichtpakket:
interieurverlichtingspakket, sfeerverlichting, verlichte
instaplijsten, verlichte opbergvakken, verlichte make-
up spiegels, licht- en regensensor en automatische
sluiting panoramadak bij regen

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 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
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 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
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met
dubbele koppeling en F1-stuurschakeling
• 485 comfortonderstel
• 803 modeljaar 2013
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• 952 sportpakket in- en exterieur
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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