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Mercedes-Benz AMG GT Roadster 4.0 C Burmester High-end /
Keramisch / Performance Aut7

  

Omschrijving
Met een acceleratie van 0 tot 100 km/h in slechts 3,7
seconden en een topsnelheid van 316 km/h, is dit
met recht een beest van een roadster. Daarbij is deze
auto ook nog eens voorzien van alle gewenste luxe
zoals Burmester High End surround sound system,
AMG keramische high-performance remschijven,
Keyless-GO pakket, Memorypakket, AMG
performance stoelen met verwarming en ventilatie,
Distronic Plus, spoorpakket, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15110777

Specificaties
Km-stand: 5.759
Datum deel 1: 08-2018
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Nappaleder Exclusief

Zadelbruin/zwart stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 557 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 19 inch/20 inch kruisspaaks gesmede AMG-velgen
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 632 LED High Performance koplampen
• 740 zwarte cabriokap
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• 992U Selenietgrijs metallic
• AMG-styling
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• FA Cabrio
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• P60 AMG Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten, AMG achter-en voorskirt, accenten
in AMG dorpelverbreders en privacyglas,
• Sportonderstel

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder en
passager
• 555 AMG Performance-stoelen
• 564 Bekleding in nappaleder Exclusief STYLE
zadelbruin/zwart
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met
zone regeling
• 735 Sierdelenpakket Exclusief
• 877 ambienteverlichting
• B29 AMG-instaplijsten in carbon
• H77 sierdelen in AMG-carbon mat
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• L6G AMG Performance-stuurwiel in microvezel DINAMICA
zwart
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en
PRE-SAFE positionering
• Sportstoelen

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen, opvragen
voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van
Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hotspot, multimediasysteem met SD-slot
en 10GB geheug
• 537 DAB digitale radiotuner
• 811 Burmester® high-end 3D surround sound system
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-wiel besturing
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en
dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 220 Parctronic
• 234 dodehoekassistent
• 239 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling en Collision Prevention Assist
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 476 Spoorassistent
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en BAS
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• Elektronisch Differentieel Sper
• ESP en ASR
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en
interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag

Overige
• 231 Garagedeuropener
• 256 AMG Track Pace
• 283 Windschot
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met dubbele
koppeling en F1-stuurschakeling
• 467 AMG-achterassperdifferentieel elektronisch
• 479 AMG RIDE CONTROL-sportonderstel
• 915 grotere brandstoftank (75 liter)
• B07 AMG Carbon Ceramic remsysteem met speciaal
gelakte remklauwen
• B14 motorafdekking in carbon
• C52 AMG-indoor car cover
• P71 AMG DYNAMIC PLUS-pakket
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met
klepregeling via toets
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