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Mercedes-Benz CLS-Klasse
350 Aut.
Bouwjaar:

2005 (14 januari 2005)

Massa:

1.630 kg

Tellerstand:

223.837 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

87RBGB

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

272 PK

€ 8.850,Exterieur
bi-xenon koplampen

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektr. met geheugen

Buitenspiegels elektr. met geheugen

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels met verlichting

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Keyless entry

Lichtmetalen velgen

mistlampen voor

Ruitensproeiers verwarmbaar

Warmtewerend glas

Infotainment
Audioinstallatie met cd-speler

Audio installatie premium

Navigatiesysteem

Navigatiesysteem full map + dvd

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Comfortstoel(en)

Comfortstoel(en)

Cruise control

Cruise control adaptief

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen

Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen

Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen

Elektrisch zonnescherm achterruit

Houtafwerking interieur

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Luxe lederen bekleding

Stoel ventilatie voor

Stoel ventilatie voor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarmsysteem

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Comfort-pakket

Memory-pakket

Apk t/m 07-02-2021.
Ontdek de vele kwaliteiten van de Mercedes-Benz CLS-klasse. Met zijn tijdloze design, zijn krachtige motor en zijn vele veiligheidssystemen laat
deze auto u versteld staan. De krachtige motor geeft deze Mercedes-Benz uitstekende prestaties. De lederen bekleding benadrukt de luxe
uitstraling van deze auto. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Xenon verlichting zorgt
voor een heldere witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld. Tot de uitrusting van deze Mercedes-Benz behoren ook elektrische zonnescherm
voor de achterruit, warmtewerend glas, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels. De prijs is op basis van zo meenemen en zonder garantie.
In deze CLS-klasse vindt u schakelaars op het stuur om het high performance audiosysteem te bedienen en het navigatiesysteem. De auto is ook
uitgevoerd met electronic climate control. Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt afstand tot het voertuig voor u.
Deze Mercedes-Benz is voorzien van lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.
Zoals u mag verwachten van deze Mercedes-Benz CLS-klasse is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. In een noodsituatie
telt elke meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt.
Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze Mercedes-Benz, dan kunnen we een afspraak maken om u de auto te demonstreren.

