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Mercedes-Benz GL-Klasse 350 Bluetec 4-M AMG|Rij-
assistentie|Keyless|Massage|Entertainment|Active Curve|Sound Aut7

  

Omschrijving
Bekledingcode: 255

Origineel Nederlands geleverde nieuw model GL350
Bluetec AMG met volledige dealerhistorie. Voorzien
van werkelijk alle denkbare opties waaronder
luchtvering icm Active Curve System, rij-
assistentiepakket met adaptieve cruise control met
stuur/spoor en dodehoekassistent, elektrisch
verstelbare multicontourstoelen met
massage/verwarming en koeling, memorypakket,
panoramadak, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~31745094

Specificaties
Km-stand: 257.355
Datum deel 1: 10-2013
Kleur: Tenorietgrijs metallic
Interieur: Leder amandelbeige/zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 258 PK
BTW verrekenbaar: Nee

https://mb-vos.nl/~PDF~31745094
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 31745094
https://mb-vos.nl/~PDF~31745094


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 31745094  

Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 430 Offroad-Pakket
• 481 carterbescherming
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak met ESP-
aanhangwagenstabilisatie
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele
lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 755U Tenorietgrijs metallic lak
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 776 wielkastverbreding
• 798 21" AMG 5-dubbelspaaks velgen
• 846 AMG treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• E60 Chroomvinnen motorkap
• Elektrisch glazen panorama-dak
• 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
• Trekhaak
• Trekhaak

Interieur
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 255 Amandelbeige leder
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in
aluminium/geperforeerd nappa leder met contrasterende
stiknaden
• 399 Multicontourstoelen voor inclusief massagefunctie,
comforthoofdsteunen en verstelbare zitting
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 441 elektrisch verstelbare stuurkolom
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone
regeling
• 582 Thermotronic achter: volautomatische airconditioning met
zone regeling
• 723 bagageruimte afdekking
• 843 EASY-ENTRY-systeem elektrische toegang derde zitrij
• 845 Derde zitrij elektrisch neerklapbaar
• 848 Elektrische zonneschermen achter
• 872 stoelverwarming achter
• 876 ambienteverlichting premium instelbaar in 64 kleuren
• H09 Essenhout bruin openporig
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-
SAFE positionering
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast stitching
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• Y41 Designo Dinamica hemelbekleding zwart

Infotainment
• 512 COMAND APS met telefonie, DVD-wisselaar en
Linguatronic spraaksturing
• 518 universeel media interface
• 810 Harman Kardon Logic 7® Surround Soundsystem:14
hoogvermogensluidsprekers icm 830 watt DSP-versterker
met Dolby Digital 5.1 e
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen
met draadloze hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en
afstandsbediening
• 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, actieve stuurassistent en
Stop&Go Pilot
• 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
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie
met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en
interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 468 Active curve system met actieve overhelstabilisatie
• 474 dieselpartikelfilter
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 804 modeljaar 2014
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km interval
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M30 Cilinderinhoud 3.0
• M642 V6 dieselmotor
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