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Mercedes-Benz CLS-Klasse 63 AMG S 4-M Designo Ceramic / Carbon
/ Driverspackage / B&O / Exclusive Aut7

  

Omschrijving
Wat een bijzondere auto: 585 pk, begrensde
topsnelheid van 300 km/uur en van 0 tot 100 in 3,6
seconden..... Bovendien zijn alle denkbare opties
besteld op deze auto: Carbon pakket, ceramische
remschijven, Designo Magno lak, AMG exclusive
interieurpakket, Bang & Olufsen geluidssysteem,
rijdynamische multicontourstoelen, TV-tuner, DAB,
garagedeuropener, alcantara hemelbekleding, AMG
driverspackage, 19: bi-color velgen, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15460221

Specificaties
Km-stand: 13.023
Datum deel 1: 12-2016
Kleur: Designo Selenietgrijs Magno

mica
Interieur: Nappa leder exclusive
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 585 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 297U Designo Selenietgrijs Magno
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 773 AMG Carbonpakket exterieur: voorskirt, buitenspiegels en kofferspoiler
• 776 AMG verbrede voorschermen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• Adaptief demping systeem
• AMG-styling
• B28 AMG Carbonpakket exterieurpakket II: buitenspiegels en kofferspoilers in
carbon
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)
• Lichtmetalen velgen 19"
• Metaalkleur
• Mistlampen voor
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en
inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• Ruitensproeiers verwarmbaar
• Sperdifferentieel
• Sportonderstel
• U47 AMG kofferspoiler
• Warmtewerend glas

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met F1-schakeling
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met F1-schakeling aan het stuur
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl. massage
• 530A Bekleding in AMG-nappaleder Exclusief
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 670 motorrestwarmte installatie
• 872 stoelverwarming achter
• 877 ambienteverlichting
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• B18 Brillenhouder
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Boordcomputer
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• Lederen stuurwiel
• Luxe lederen bekleding
• P34 Exclusiefpakket
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

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
• 17U Android auto
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me connect-
services
• 367 Live Traffic Information
• 379 Geïntegreerde telefoonmodule met bluetooth
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 8" fullmap harddisknavigatie geheel Europa in 3D
• 537 DAB digitale radiotuner
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid, EPG en
videotekst
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Multimedia-voorbereiding
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist System
BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 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
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en gordelkrachtbegrenzers
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 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) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 4-Matic AMG specifieke 4-wielaandrijving met optimale koppelverdeling
• 231 Garagedeuropener
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300 km/u
• 471 AMG achterassperdifferentieel met 40% sperwerking
• 488 AMG Ride Control sportonderstel met instelbare demping & luchtvering
met niveauregeling op de achteras
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B07 AMG Carbon Ceramic remsysteem met speciaal gelakte remklauwen
• B14 motorafdekking in carbon
• Bots herkenning systeem
• Connected services
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Variabele stuuroverbrenging
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