Auto Outlet
Oostpolderweg 9 B | 4413NN Krabbendijke | Tel: 06-51090609
Email: autooutlet9b@gmail.com | Website: www.autooutlet9b.nl

Mercedes-Benz S-klasse 500 4-Matic Lang Prestige
plus Blue efficiency (RK-011-T)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
achterbank elektrisch verstelbaar
Anti Blokkeer Systeem
Audio Comand; hard-disk EUkaartnavigatie met DVD-wisselaar en
linguatronic
Autonomous Emergency Braking
binnen/buitensp. aut. dimmend
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
Diefstal-/inbraakalarm klasse 3
elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch verstelbare stuurkolom met
geheugen
Elektronisch Stabiliteits Programma
hoofd airbag(s) achter
keyless entry
lederen bekleding
Licht- en regensensor
lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"
multimedia-voorbereiding
Parkeer assistent
rijstrooksensor
stuur verstelbaar
Warmtewerend glas

achterbank verwarmd
Anti doorSlip Regeling
audio installatie premium
Bandenspanningscontrolesysteem
(RDK)
bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
buitenspiegels elektr. met geheugen
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
dodehoek detectie
elektrisch glazen schuif-/kanteldak
elektrisch zonnescherm achterruit
Entertainmentpakket voor bestaande
uit; Splitview inclusief hoofdtelefoons en
afstandbediening Harman Kardon Logic
7 surround sound system en DVDwisselaar voor 6 DVD's
hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)
lendesteunen (verstelbaar)
Licht- en zichtpakket; automatisch
dimmende binnenspiegel leeslampjes
achterin en bestuurder verlichting
beenruimte regensensor lichtsensor
vertraagde uitschakeling dimverlichting
luchtvering en automatische
niveauregeling
Navigatiepakket; bestaande uit o.a.
Comand APS multimediasysteem met
harddisk navigatie (3D kaart)
passagiersairbag
Spraakbediening
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
(servotronic) met wieluitslagbeperking
Warmtewerend glas (infrarood)

2011-03
132.007 km
Benzine (9.9)
Sedan (4 deurs)
Zwart
2.040 kg
8 cyl. 4.7 (320kW / 438pk)
Automaat
Ja (30-03-2020)
€ 307,00 - € 347,00 / € 1228,00 - € 1
airco (automatisch)
Audio 50 APS; DVD pijl en
kaartnavigatie met DVD-wisselaar en
linguatronic
audio-navigatie full map + hard disk
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
cruise control adaptief
DVD-wisselaar
elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
elektrische ramen voor en achter
hill hold functie
houtafwerking interieur
koplampen adaptief
Licht -en regensensor
Lichtmetalen velgen
metaalkleur
Navigatiepakket; TMS pro
geintegreerde radio 203 cm
kleurendisplay dvd-speler music register
met 72 GB geheugen
snelheidslimitietassistent en linguatronic
(spraakbediening) voor audio telefoon
en navigatie
Regensensor
start/stop systeem
voorstoelen verwarmd en geventileerd
zij airbag(s) voor
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Prijs € 44.500,-

Marge

