Mercedes-Benz S350D Lang AMG STYLING-PANORAMADAK-DISTRONIC-SOUND-CHAUFFEUR PAKKETHEAD UP-MASSAGE-ENTERTAINMENT-ZEER COMPLEET
Kenteken

TS-916-P

Kilometerstand

99501

Bouwjaar

14-02-2018

Kleur

Obsidianzwart metallic

Brandstof

Diesel

Gewicht (kg)

1890

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

BTW is aftrekbaar

€ 65.900,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 275 - Volledig elektrisch verstelbare voorstoelen met memory

• 610 - Nachtzicht assistent Plus

• 897 - Draadloos oplaadsysteem voor mobiele apparaten

pakket
• 282 - Skifoedraal

• 729 - Afwerking interieur hout pappel zwart
• 772 - AMG styling: AMG voorbumper, AMG achterbumper,

• P07 - Chauffeurspakket; o.a. incl. 77 mm naar voren
verschuifbare voorpassagiersstoel

• 401 - Comfortstoelen voor verwarmd en geventilleerd

AMG dorpelverbreders en AMG uitlaateindstukken

• P09 - Zonweringspakket; zonneschermen in de

• 413 - Panoramadak (glas) elektrisch bedienbaar en 2 rollos
• 432 - Dynamische multicontourstoelen voor met

• 788 - AMG velgen; 19 inch multi spaaks design
• 810 - Burmester surround sound system

achterportieren electrisch bedienbaar en zonnerollo voor de
achterruit electrisch bedienbaar

massagefunctie
• 463 - Head up display; kleurendisplay met high power led

• 840 - Privacyglass achterste ramen en achterruit
• 856 - Businesstelefonie achter

• P17 - Keyless Go pakket; Keyless Go, kofferdeksel op
afstand te openen/sluiten, hand ree access, verlichten

techniek, lens en spiegelsysteem, lichtsensor in het dak voor

• 874 - Magic Vision Control

kofferdekselgreep

aanpassing van de helderheid, instellingen in het menu van
het combi instrument, enz.

• 877 - Ambient sfeerverlichting
• 883 - Sluitbekrachtiging op de portieren

• P21 - Air Balance pakket; inculsief ionisatie, verbeterde
luchtfiltering en parfumering.

• 531 - COMAND Online Infotainmentsysteem met online

• 896 - Digitale voertuigsleutel voor smartphone

• P35 - Intelligent Light System; Bi xenon met actieve

mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge
resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-

bochtenverlichting, afsalgverlichting en variabele
lichtverdeling voor buitenwegen, snelwegen en dichte mist

kaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphoneintegratie via Android Auto of Apple CarPlay, Car-to-X

• P43 - Zitcomfortpakket achter; stoelventilatie/verwarming
achter, actieve multicontourstoelen, energizing

Communication, Concierge service en Op afstand opvragen

massagefunctie

van voertuigstatus, inclusief touchpad met controller. De
navigatie vanaf harde schijf leidt u met behulp van de realtime

• P46 - Entertainmentpakket achter; 2 displays aan
voorstoelleuningen, DVD speler, 2 hoofdtelefoons

verkeersgegevens van Live Traffic Information snel naar uw

• P47 - Parkeerpakket met 360°-camera

bestemming
• 537 - Digitale radio

• P54 - Diefstal /inbraakalarm, klasse 3

• 581 - Automatische comfort airconditioning Thermotronic
• 582 - Automatsiche airconditioning voor de
achterpassagieren

Opmerkingen
Door de 1e eigenaar is heel goed nagedacht bij het samenstellen van deze extreem complete Mercedes-Benz S350D Lang AMG styling. Hij heeft nagedacht over uitstraling (o.a. AMG-styling), comfort
(o.a. alle stoelen met ventilatie en massagefunctie, entertainment achter) en veiligheid (o.a. distronic, spoor -en dodehoek, nachtzicht, head-up). Het resultaat: deze prachtige S350D Lang met een
nieuwprijs van € 130000 ! De auto is volledige onderhouden en wordt geleverd met 12 maanden MBSG-garantie.
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