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Mercedes-Benz S-Klasse Performance Pack / Entertainment /
Alcantara Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlandse en door ons geleverde S63
AMG Performance Package. Hij is particulier bereden,
dealer onderhouden en verkeerd in absolute
nieuwstaat. Een prachtige verschijning in Designo
Diamond White metallic, 20" gesmede velgen en
dubbel gelaagd glas. Zeer compleet uitgerust met oa
rijdynamische massagestoelen, entertainment voor +
achter, Designo alcantara hemel en Keyless-Go
pakket. Van 0 tot 100 in 4,5 seconden, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~10517088

Specificaties
Km-stand: 139.100
Datum deel 1: 08-2011
Kleur: Diamond Bright Wit metallic
Interieur: Zwart nappa leder met contrast

stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 571 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 596 warmtewerend en infrarood reflecterend dubbel
gelaagd glas rondom
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper
en skirts
• 783 20" AMG gesmede 5-dubbelspaaks velgen
Titaangrijs/gepolijst in breedset
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• AMG geperforeerd en verzwaard remsysteem met dubbele
zuigers met AMG opschrift
• AMG sportuitlaat met 4 eindstukken
• AMG sportuitlaat met soundenginering
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 246 AMG analoog uurwerk van IWC geïntegreerd in het
dashboard
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara
met F1-schakeling
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de
achterportieren
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met
zone regeling
• 821A AMG Passion nappa lederen interieur met contrast
stitching
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• AMG aluminium sportpedalen met rubber noppen
• AMG rvs instaplijsten met AMG opschrift
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• H15 sierdelen interieur zwart Eukalyptus
• P48 Zitcomfortpakket voor: actieve rijdynamische
multicontourstoelen met comforthoofdsteunen
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Y83 Designo interieurhemel in zwart alcantara

Infotainment
• 255 AMG Performance Media informatiesysteem
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND: fullmap harddisknavigatie geheel Europa in 3D,
SD-slot en 4GB geheugen
• 810 Harman Kardon Logic 7® Surround Soundsystem:14
hoogvermogensluidsprekers icm 830 watt DSP-versterker met
Dolby Digital 5.1 e
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen
met draadloze hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en
afstandsbediening
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op het
gehele scherm
• P45 entertainmentpakket voor: Harman Kardon Logic Dolby
Digital 5.1, DVD-wisselaar en SPLITVIEW met hoofdtelefoon en
afstandsbediening
• P46 individueel entertainment achter: twee 25,4 cm displays,
DVD-speler, 2 IR hoofdtelefoons en afstandsbediening
• P70 navigatiepakket: COMAND harddisknavigatie, TMC Pro,
Music Register, verkeersborden- & snelheidslimietassistent en
Linguatronic spraaksturing

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• ABS (anti blokkeer systeem)
• ACE (active cornering enhancement)
• BAS (brake assist)
• ESP (elektronische stabiliteits programma)
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Voertuig Volg Systeem met meldkamerabonnement

Overige
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300 km/u
• 401 comfortstoelen met verwarming en ventilatie
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met 3
schakelprogramma's en F1-schakeling aan het stuur
• 487 AMG sportonderstel obv Active Body Control met
verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• 881 kofferdeksel op afstand openen/sluiten
• ASR (anti slip regeling)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Boordcomputer icm multifunctioneel stuurwiel
• P30 AMG Performance Package: 571 pk met 900 NM en AMG
Carbon motorafdekking
• Start stop systeem
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