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Mercedes-Benz S-Klasse 63 AMG Exclusive / Burmester High-End /
Driverspack Aut7

  

Omschrijving
Wat een waanzinnig mooie AMG S63 voorzien van
AMG Driverspack met een topsnelheid van 300km/h,
20" bi-color gesmede velgen, Burmester High End
Surround Sound Systeem, nappa leder bekleding
exclusief met ruitpatroon, rijdynamische
massagestoelen met memory/verwarming/ventilatie,
Magic Body Control adaptieve luchtvering dmv Road
Surface Scan, Head-up display, softclose
sluitbekrachtiging, Keyless-Go pakket, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~14491713

Specificaties
Km-stand: 79.543
Datum deel 1: 04-2016
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Designo Nappaleder Exclusief
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 585 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 183U Magnetite zwart metallic
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 261 wegval type-aanduiding op voorschermen
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 596 warmtewerend en infrarood reflecterend dubbel gelaagd glas rondom
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 648 AMG 20" tienspaaks gesmede AMG velgen in matzwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 AMG verbrede voorschermen
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief ruitenwissersysteem
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen
met chroominleg en startknop
• Adaptief demping systeem
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch bedienbare achterklep
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 19"
• Metaalkleur
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• Sportonderstel
• U70 AMG remsysteem met composietremschijven 390x36mm voor om
360x26mm achter
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift
• Warmtewerend glas

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 223 achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar inclusief memory en
comforthoofdsteunen en ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestigin
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening en 3 voorkeurstijden
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met F1-schakeling
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de achterportieren
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 402 comfortstoelen achter met verwarming en ventilatie
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met F1-schakeling aan het stuur
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl. massage
• 439 easy adjust uitneembare hoofdsteun bijrijder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning voor/achter met aparte
klimaatzones
• 729 populierenhout zwart glanzend inclusief rollo bekerhouder
• 735 Sierdelenpakket Exclusief
• 735 sierdelenpakket interieur 'exclusive'
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• 903 Stoelverwarming achter
• 906 verwarmde armleuning voor
• 907 Verwarmde armleuning achter
• Achterstoelen verwarmd
• Armsteun achter
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Cruise control adaptief met stop&go
• Electronic climate controle
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Houtafwerking interieur
• Lederen stuurwiel
• Luxe lederen bekleding
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit en
achterzijruiten
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en parfumering
• P34 Exclusiefpakket
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• P69 warmtecomfortpakket: verwarmbare armleuningen en middenarmsteunen
• Sportstoelen
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten in geborsteld rvs
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U67 230V-aansluiting achterin
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect me-
service
• 448 touchpad
• 531 COMAND Online: 12,2" harddisknavigatie Europa in 3D, geïntegreerde
wifi-hots en 10GB geheugen
• 537 DAB digitale radiotuner
• 811 Burmester® high-end 3D surround sound system met vierentwintig
luidsprekers, vierentwintig versterkerkanalen en 1540 watt totaalvermogen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid, EPG en
videotekst
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op het gehele scherm
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• B54 MB Connect
• Multimedia-voorbereiding
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler
• WiFi voorbereiding

Veiligheid
• 117 centrale vergrendeling
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met
noodingreep
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 463 Head-up display met snelheidsassistent, navigatie en weergave
assistentiesystemen
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met stuurassistent en
Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met kruispuntassisten
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• Rijstrooksensor
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300 km/u
• 487 Active Body Control adaptieve luchtvering met hellingscorrectie en
instelbare rijprogramma's en variabele rijhoogte
• 806 modeljaar 2016
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Geluidsisolerend glas
• Luchtvering
• Magic body control
• Variabele stuuroverbrenging
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