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Mercedes-Benz SLC-Klasse 43 AMG MagicSky / Distronic / Mem /
ILS / Harman-Kardon Aut9

  

Omschrijving
BEZICHTIGING OP AFSPRAAK, BEL VOORAF FERDY
VOS 06-53201070. Wat een unieke auto is deze
SLC43 AMG in Designo Cerussietgrijs Magno MAT en
9-traps automaat. De auto zit bomvol en beschikt oa
over Harman Kardon Surround Sound Systeem,
Distronic plus, Panorama variodak met Magic Sky
Control, Airscarf: hoofdruimteverwarming voor
bestuurder en passagier, memorypakket, anti-
diefstalpakket, spiegelpakket en nog veel meer.
Nieuwprijs …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15294353

Specificaties
Km-stand: 7.854
Datum deel 1: 06-2016
Kleur: Designo cerussietgrijs magno

mica
Interieur: Zwart leder/alcantara met rood

stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 368 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 6U5 Buitenspiegels in zwart optiek
• 91R (18 inch) multispaaks hoogglans zwarte lichtmetalen
AMG-velgen
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 281U Cerussietgrijs magno
• 285 elektrisch bedienbaar geïntegreerd windscherm
• 412 Panoramavariodak met MAGIC SKY CONTROL van glas
met inschakelbare transparantie
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper
en skirts
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• AMG-styling
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• LED achterlichten
• Lichtmetalen velgen 18"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Panoramadak
• Sportonderstel
• U47 AMG kofferspoiler

Interieur
• 91U zwarte hemelbekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder en
passager
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 771A Nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA zwart
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• Airco
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun voor
• Cruise control
• Elektrische ramen voor
• H78 sierdelen in aluminium carbongeslepen licht
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in
nappaleder/gegalvaniseerd met touch control buttons en F1-
schakeling
• Lederen/stof bekleding
• Lederen interieurdelen
• Lederen stuurwiel
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en
PRE-SAFE positionering
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem,
voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 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: 7" Online Infotainmentsysteem met harde
schijf, 3D-kaartweergave, Bluetooth®-handsfreesysteem,
smartphone-interface, Live Traffic Information, MercedesBenz apps,
Mercedes me noodoproepsysteem, dvd-speler, sd-interface en twee
usb-aanslu
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 234 dodehoekassistent
• 239 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en Collision Prevention Assist
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• ESP en ASR
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 483 Dynamic Handling Package: adaptief dempingssysteem met
instelbare rijprogramma's
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor,
transmissie, ESP® en besturing
• Connected services
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
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