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Mercedes-Benz M-Klasse 250 Bluetec 4-M AMG / Wegkl-Trekhaak /
ILS / Sportpakket Aut7

  

Omschrijving
Zeer nette en goed onderhouden ML250 Bluetec
voorzien van oa sportpakket interieur, automatisch
wegklapbare trekhaak, 3D kleurennavigatie met
spraaksturing, bluetooth telefonie, elektrisch
verstelbare stoelen met verwarming, Intelligent Light
System met adaptieve grootlichtassistent,
automatische kofferklep, parkeersensoren
voor/achter, sportstuur met schakelpaddels en nog
veel meer. Bel voor een afspraak: Ferdy Vos …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~27145100

Specificaties
Km-stand: 239.869
Datum deel 1: 07-2013
Kleur: Palladiumgrijs metallic
Interieur: Zwart leder/alcantara met

contrast stitching
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 204 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 260 wegval type-aanduiding
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 739 AMG Carbon exterieurpakket
spiegels/voorskirt/diffuser/dorpels
• 780 AMG 19" multispaaks lichtmetalen velgen in
titaangrijs/glanzend
• 792 Palladiumgrijs metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic

Interieur
• 244 AMG sportstoelen voor met meer zijdelingse
steun en verstelbare lendensteun
• 314 AMG nappa lederen stuurwiel met sierinleg en
F1-schakeling
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 601A Bekleding in zwart leder/alcantara met
contrast stiksel
• 723 bagageruimte afdekking
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• P95 sportpakket interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket

Veiligheid
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 474 dieselpartikelfilter
• 803 modeljaar 2013
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
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