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Mercedes-Benz CL-klasse 500 BlueEFFICIENCY AMG
Full option's (00-SLB-5)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
20" LV
ABS
Achteruitrijcamera
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
Airco automatisch
Anti Blokkeer Systeem
APK
audio installatie
audioinstallatie
audio-navigatiesysteem
autotelefoon voorbereiding
bestuurdersairbag
binnenspiegel automatisch dimmend
buitensp.elektr.verstelverwarmb.+inklapbaar
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
climate control
Cruise control adaptief
dimlichten automatisch
dubbele airbag
Electronic Stability Program
Elektrisch schuif-/kanteldak
elektrisch verstelbare stuurkolom met
geheugen
Elektrisch zonnescherm achterruit
elektronische remkrachtverdeling
extra getint glas
getint glas
Halogeen mistlampen
hoofd en zij airbag(s) achter
hoofdsteunen actief
in hoogte verstelb. stoel(en)
interieur voorverwarmingsinstallatie
Keyless entry
koplamp in hoogte verstelbaar
lederen bekleding
lederen stuurwiel en versnellingspook
luxe lederen bekleding

AAS
Accident Avoidance System
Active Cornering Enhancement
Airbag passagier
Airbag(s) side achter
Alarm klasse 1(startblokkering)
anti overhel assistent
audio installatie premium
Audioinstallatie met CD-speler
automaat
Autotelefoonvoorbereiding
binnen/buitensp. aut. dimmend
bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
Cd-speler
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
cruise control
DAB-ontvanger
Dimlichten automatisch
DVD-wisselaar
Elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
Elektrisch verstelbare stuurkolom met
geheugen
elektrische ramen achter
ESP
gelaagde voorruit
getint warmtewerend glas
Hard disk
hoofd en zij airbag(s) voor
hoofdsteunen voor
incl boekjes
Interieur voorverwarmingsinstallatie
koelbox
Koplampen adaptief
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen
Luxe lederen bekleding
Mistlampen voor

Prijs € 39.750,-

2011-01
92.002 km
Benzine (9.5)
Coupe (2 deurs)
Zwart
1.970 kg
8 cyl. 4.7 (320kW / 438pk)
Automaat
Ja, bij aflevering
€ 310,00 - € 349,00 / € 1240,00 - € 1
ABS
achteruitrijcamera
afst. bed. voor centr. deurvergr.
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side voor
Alarm klasse 3
Anti Slip Control
ASR
Audio installatie premium
Audio-navigatie full map
autotelefoon
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnen/buitenspiegel automatisch
dimmend
Bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
Buitenspiegels inklapbaar
cd-wisselaar
centrale vergrendeling
Cruise control
dealer onderhouden
Dodehoek detector
Electronic climate controle
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
elektrisch zonnescherm achterruit
elektrische ramen voor
ESP
gelimiteerd slipdifferentieel
halogeen koplampen
hoofd airbag(s) voor en achter
hoofdsteunen
Houtafwerking interieur
interieur
keyless entry
Koelbox
koplampsproeiers
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen 20"

Marge

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Metallic lak
nachtzicht-assistent
navigatiesysteem
Parkeer-assistent
ruitensproeiers verwarmbaar
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
spiegels elektrisch
Spraakbediening
stoelverwarming voor
stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel verwarmd
TV-ontvanger
Voor-en achterspoiler
voorstoelen verwarmd
warmtewerend glas
zeer mooie en complete limousine
onderhoudsboekjes aanwezig

Nachtzicht-assistent
onderhoudsboekjes aanwezig
Regensensor
Ruitensproeiers verwarmbaar
signaal vergeten verlichting
spiegels verwarmd
start/stop systeem
stuurbekrachtiging
Stuurwiel multifunctioneel
toerenteller
TV-ontvanger
voorstoel(en) met massagefunctie
voorstoelen verwarmd en geventileerd
Wis-/was installatie voor koplampen
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
dealer onderhouden

metaalkleur
Multimedia-voorbereiding
nationale autopas
parkeer assistent
Rijstrooksensor
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Speciale kleur
sportstoelen voor
Start/stop systeem
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuurwiel verwarmd
TV en DVD
Versnellingspook
Voorstoel(en) met massagefunctie
Voorstoelen verwarmd en geventileerd
xenon verlichting
zeer nette auto

