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Mercedes-Benz CLS-klasse Shooting Brake 350 CDI Designo (SX-934-S)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
20 inch
Accident Avoidance System
achterruitverwarming
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
Airco automatisch
Anti Blokkeer Systeem
armsteun achter
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
cruise control
dealer onderhouden
Electronic Brake Distribution
elek. verstelbare voorstoelen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrische ramen voor
Extra getint glas
gordelspanners
Halogeen mistlampen
hoofdsteunen achter
incl boekjes
Led verlichting
lichtmetalen velgen
middenarmsteun
navigatiesysteem
onderhoudsboekjes aanwezig
Privacy glas
regensensor
schuifdak
spiegels verwarmd
Startblokkering
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
tiptronic
Traction control
verstralers
Wis-/was installatie voor koplampen

ABS
Achterbank in delen neerklapbaar
achterruitwisser
Airbag passagier
Airbag(s) knie
airconditioning
Anti Slip Control
armsteun voor
bandenspanning controle syst.
Bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
Brake Assist System
Buitenspiegels verwarmbaar
carkit
centrale vergrendeling
Cruise control
Dodehoek detector
Electronic Stability Program
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Elektrische achterklep
ESP
Follow me home
Groot navigatie
High executive
Houtafwerking interieur
kanteldak elektrisch
lederen bekleding
lichtsensor
mistlampen voor
Navigatie-systeem full map
parkdistance control achter
radio/cd-speler
Regensensor
Speciale kleur
sportinterieur
stoelverwarming voor
Stuurwiel multifunctioneel
toerenteller
verlaagd
Voorstoelen verwarmd
xenon verlichting
dealer onderhouden

2013-01
171.731 km
Diesel (6.0)
Stationwagen (5 deurs)
Bruin
1.810 kg
6 cyl. 3.0 (195kW / 267pk)
Automaat 7 versnellingen
Ja (18-07-2020)
€ 504,00 - € 538,00 / € 2016,00 - € 2
ABS
achterbank neerklapbaar
afdekscherm bagageruimte
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side voor
alarm met afstandsbediening
APK
automaat
Bandenspanningscontrolesysteem
boordcomputer
Brilliant kleur
buitentemperatuur meter
cd-speler
climate control
Dagrijverlichting
Dvd
elek. ramen voor + achter
Elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
elektrische buitenspiegels
ESP
getint glas
gsm carkit
Hill hold-functie
in hoogte verstelb. stoel(en)
koplampsproeiers
Lederen stuurwiel
Metallic lak
nationale autopas
nieuwstaat
parkdistance control voor
Radio-CD/MP3 speler
Rijstrooksensor
spiegels elektrisch
Sportstoelen
stuurbekrachtiging
sunroof
traction control
Vermoeidheids herkenning
Warmtewerend glas
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
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onderhoudsboekjes aanwezig

Marge
Prijs

€ 0,-

