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Mercedes-Benz GLE 400 d 4-M
Luchtvering|Distronic|Keyless|HUD|Burmester|Nappa|360

camera|Panorama Aut9

  

Omschrijving
Full option GLE400d AMG met oa Distronic Pro,
Keyless Go-pakket, AMG nappaleder, 360 graden
camera, AMG verlichte treeplanken, AMG 22" bi-color
velgen, AMG Panamericana grille, Head Up Display,
Mbux fullmap touchscreen navigatie, Burmester
Soundsysteem, sfeerverlichting in 64 kleuren,
memorypakket, automatisch wegklapbare trekhaak,
pricacyglas, LED Intelligent Light System, Airbalance
en nog veel meer. Prijs is inclusief …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~28760749

Specificaties
Km-stand: 28.204
Datum deel 1: 01-2020
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: AMG zwart nappa leder met

contrast stitching
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 330 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie
• 557 verhoogd trekgewicht 3500 kg
• 587 omgevingsverlichting met projectie van Mercedes-Benz
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken verlicht in aluminiumlook met rubbernoppen
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen
met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Keyless entry
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en achterbumper, AMG grille, AMG
side-skirts met dorpelverbreding, AMG diffuser icm dubbele uitlaten, AMG 15
mm verlaagd onderstel, AMG geperforeerde remschijven en verzwaarde
remklauwen met opschrift
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar
en inklapbaar
• R01 zomerbanden
• RXT 22" AMG 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in hoogglanzend zwart en
glansgedraaid

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 541 dubbele afdekkingsrolo voor bagage met geïntegreerd scheidingsnet
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve
fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• 901 chroompakket interieur
• H31 sierdelen openporig eikenhout antraciet
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in nappaleder/gegalvaniseerd
met touch control buttons en F1-schakeling
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en
parfumering
• P29 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder/alcantara met contrast
stiksel, AMG afgevlakt sportstuur met F1-schakeling, dashboard/portieren in
leder met contrast stiksel, zwarte hemelbekleding, AMG aluminium
sportpedalen en AMG vloermatten
• P47 Parkeerpakket incl. 360 graden camera
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• PBP ENERGIZING-comfortpakket met programma's: frisheid, vitaliteit,
training en video-instructies
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 15U voorbereiding smartphone integratie
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 72B vijf extra USB-aansluitingen
• 79B DAB voorbereiding (activeerbaar dmv MB Connect)
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden dmv spraaksturing Hey Mercedes,
touchscreen bediening en WiFi hotspot
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 365 10'' Widescreen mediadisplay navigatie
• 367 Live Traffic Information
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 549 MBUX Multimediasysteem
• 553 Aanhangwagenassistent: nauwkeurig en ontspannen
achteruitrijden
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 868 12,3 inch hoge resolutie media display
• 896 voorbereiding voor telefoon als digitale voertuig sleutel
• 899 Multifunctionele telefonie: draadloos telefoon opladen en
koppeling buitenantenne
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• U19 MBUX augmented reality voor navigatie

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake
Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en
ac
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 260B airbagschild rondom
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 463 Head-up display met snelheidsassistent, navigatie en
weergave assistentiesystemen
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk
ahv verkeersborden)
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• K32 actieve autonome rijbaanwissel assistent
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• K34 Autonome snelheidsaanpassing obv maximumsnelheid
(in/uitschakelbaar)
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag

Overige
• 215 Adaptief dempingssysteem ADS PLUS
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende
rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 800 modeljaar 2020
• 915 grotere brandstoftank (85 liter)
• Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
• Luchtvering en automatische niveauregeling
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