Mercedes-Benz S-Klasse 350d 4-M Lang AMG First Class | Full
Options Aut9

Omschrijving

Specificaties

Prijs is inclusief BTW/BPM, nieuwprijs €193851! Direct
afkomstig vd 1ste eigenaar en in absolute
nieuwstaat. Full options met rij-dynamische
massagestoelen, geventileerde- en verwarmde
stoelen voor/achter met geheugen, verwarmde
armleuningen voor/achter achterasbesturing,
verwarmd stuur, FIRST CLASS achtercompartiment,
exclusiefpakket met nappaleder exclusief, alcantara
hemelbekleding, AMG pakket, AMG 21" …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~30861070

Km-stand:
Datum deel 1:
Kleur:
Interieur:
Brandstof:
Transmissie:
Vermogen:
BTW verrekenbaar:
Wegenbelasting:
Nieuwprijs:
Prijs:
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24.927
05-2021
Mojavezilver metallic
Zwart nappaleder exclusief
Diesel
Automaat
286 PK
Ja
€ 595 - 638 per kwartaal
€ 193.851,–
€ 159.950,–

Exterieur

Infotainment

• 43U projectiefunctie via koplampen voor animaties
• 201 achterasbesturing met verstelbare stuurhoek
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 318 DIGITAL LIGHT (HD-systeem met projectiemodule met meer dan 1 miljoen
pixels per koplamp)
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 587 omgevingsverlichting met projectie van Mercedes-Benz
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 859 Mojavezilver metallic lak
• 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
• B05 Verchroomde greep en laaddrempel
• B51 tireﬁt incl. luchtkompressor
• R01 zomerbanden
• R06 wielen met geluidsdemping voor lager geluidsniveau
• RWK 21 inch AMG multispaaks lichtmetalen velgen zwart/gepolijst in breedset
• U29 AMG performance remsysteem

• 01B Nederlandse handleiding
• 01U MB Connect Services voor navigatie
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 22U MBUX entertainment
• 32U personalisatie voor geluidsweergave
• 34U Remote services premium
• 72B vijf extra USB-aansluitingen
• 79B DAB voorbereiding (activeerbaar dmv MB Connect)
• 321 vingerafdruk biometrische gebruiksidentiﬁcatie
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden dmv spraaksturing Hey Mercedes,
touchscreen bediening en WiFi hotspot
• 365 10'' Widescreen mediadisplay navigatie
• 367 Live Traﬃc Information
• 384 Communicatie (LTE Advanced) voor het gebruik van Mercedes me
connect-services
• 438 Head Up Display
• 447 MBUX tablet achter met 7 inch touchscreen
• 451 3D bestuurdersdisplay
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 534 Connect 20 Premium NTG7
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester 3D Surround Sound Systeem met 15 high-end luidsprekers
en 2 frontbass woofers
• 868 12,3 inch hoge resolutie media display
• 897 draadloos telefoon opladen
• 898 draadloos telefoon opladen achter
• PBG MBUX navigatie premium
• PBH Remote parkeerpakket: volautomatische parkeren op
afstandsbediening
• U19 MBUX augmented reality voor navigatie

Interieur
• 8UO verwarmd ruitensproeierreservoir
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 223 comfortzitplaatsen achter elektrisch verstelbaar inclusief memory en
comforthoofdsteunen met extra kussens, geïntegreerd ISOFIX en luxe
middenarmsteun
• 224 First Class: afzonderlijke achterzitplaatsen met businessconsole en gekoelde
bekerhouder, 2 keer USB en 12V-aansluiting
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de achterportieren
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 402 comfortstoelen achter met verwarming en ventilatie
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl. massage
• 439 easy adjust uitneembare hoofdsteun bijrijder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 452 chauﬀeursinstelling bijrijdersstoel
• 501 Leder Exclusief Nappa zwart
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 561 Designgordelsloten
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 582 Thermotronic achter: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 722 middenconsole in metaallook zwart/zilver
• 722 middenconsole in metaalstructuur zwart/zilver
• 735 Sierdelenpakket Exclusief
• 878 actieve sfeerverlichting (lichtstrook met functies voor spraakbediening en rijassistentiesystemen)
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• 906 verwarmde armleuning voor
• 907 Verwarmde armleuning achter
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en 12V-aansluiting
• H75 Aluminium sierdelen met structuur
• H75 sierdelen in metaalstructuur zwart/zilver
• L2D 3-spaaks multifunctioneel stuurwiel in hout/nappaleder met dubbele
touchpad
• L2D luxueus multifunctioneel stuurwiel in nappaleder met sierdeel
• 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
• P34 Exclusiefpakket
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• P69 warmtecomfortpakket: verwarmbare armleuningen en middenarmsteunen
• PBS ENERGIZING-comfortprogramma voor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
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Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 27U Intelligent Park Pilot (Valet Parking)
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 243 Actieve spoorassistent dmv infrarood en camera's
• 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
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 325 middenairbag
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 503 Remote Park-Pilot
• 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)
• 562 PRE-SAFE® Impulse
• 882 Interieurdetectie
• K32 actieve autonome rijbaanwissel assistent
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• K34 Autonome snelheidsaanpassing obv maximumsnelheid
(in/uitschakelbaar)
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met stuurassistent en
Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met kruispuntassisten
• P82 URBAN GUARD voertuigbescherming plus
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 801 modeljaar 2021
• 916 grotere brandstoftank (76 liter)
• 950 sportpakket AMG
• 971 dieselpartikelﬁlter
• FV lange wielbasis
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km interval
• M656 6 cilinder dieselmotor in lijn

