Mercedes-Benz
ML350 d

339.900 kr.

3,0 BLUETEC 4-MATIC 258HK 5D 7G AUT. - PERSONBIL

AFHENTNING - SÆLGES TIL CVR

221.000 KM

13,5 KM/L

DIESEL

MODEL 2012 - FØRSTE REG. 12.04.2012

EJERAFGIFT: 9.760 KR. PR. 12 MDR.

LEVERINGSOMK: 0 KR.

BESKRIVELSE AF BILEN
Kan besigtiges alle hverdage fra 09.00 - 17.00 +750 nyere brugte biler! Vi
anbefaler, at du booker en tid for at undgå ventetid. Bestillinger foregår via
vores hjemmeside www.kvalitetsbiler.dk eller på Booking@kvalitetsbiler.dk
/ 75801011. Vi glæder os til at se dig! Denne bil er en afhentningsbil – til
cvr uden reklamationsret • Airmatic (Dual Control) • Svingbart
Anhængertræk • Tagræling • 20" Alufælge • Navigation (integreret) • Fuld
LED Forlygter • Fartpilot • Automatisk start/stop • El indst. forsæde m.
Memory • Trinbræt • Mørke ruder bag • Bluetooth • 2 Zone Klima • Og
meget mere... SV 924119 Komplet Udstyrsliste: (Forbehold for tastefejl
samt bildata), aut., aut.gear/tiptronic, alu., 20" alufælge, airc., fuldaut.
klima, 2 zone klima, c.lås, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæder, højdejust.
førersæde, el indst. forsæder, el indst. førersæde m. memory, el-ruder, 4x
el-ruder, el-spejle, el-spejle m/varme, automatisk start/stop,
dæktryksmåler, elektrisk parkeringsbremse, navigation, multifunktionsrat,
bluetooth, musikstreaming via bluetooth, usb tilslutning, armlæn, isofix,
kopholder, dellæder, splitbagsæde, læderrat, automatisk lys, led kørelys,
fuld led forlygter, airbag, 6 airbags, abs, esp, servo, tagræling, mørktonede
ruder i bag, afhentning, ikke ryger, træk, svingbart træk (manuel), svingbart
træk (elektrisk), diesel partikel filter

BILENS UDSTYR
Diesel partikelfilter
Ikke ryger
Service overholdt
Start/stop-system
Alufælge
Armlæn
Højdejusterbart førersæde
Højdejusterbart passagersæde
Dellæder kabine
Læderrat
Kopholder
Splitbagsæde
Aircondition
Automatgear
Bluetooth
Bluetooth
CD / radio
Centrallås
El indst. førersæde
Elruder for
Elruder for/bag
El-spejle
Fartpilot
Fjernbetjent centrallås
Infocenter
Integreret skærm
Klimaanlæg
Klimaanlæg 2-zoner
Kørecomputer
Multifunktionsrat
Navigation
Radio
Servo
Sædevarme for
Udvendig temperaturmåler
Fuld LED forlygter
LED forlygter
LED kørelys
20" Alufælge
Anhængertræk
Anhængertræk svingbart (elek.)
Anhængertræk svingbart (man.)
Svingbart træk
Tagræling
El indst. forsæder
El indst. førersæde m. memory
El-håndbremse

