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Mercedes-Benz C-Klasse 63 AMG Night Performance Aut7

  

Omschrijving
Wat een waanzinnige auto!!!! Bijzonder compleet
uitgerust met oa AMG performance stoelen, AMG
performance stuur, AMG performance schakelbare
uitlaat, AMG nighpakket, 19 gesmede kruisspaaks
velgen, rij-assistentiepakket met oa distronic plus,
actieve stuur/spoor/dodehoekassistent, keyless-go
pakket, Burmester Surround Soundsysteem,
Panoramadak, AMG glasfiber sierdelen, memory
links/rechts, achteruitrijcamera, LED Intelligent …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15563814

Specificaties
Km-stand: 35.126
Datum deel 1: 01-2017
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: AMG zwart nappa leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 476 PK
BTW verrekenbaar: Ja

https://mb-vos.nl/~PDF~15563814
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 15563814
https://mb-vos.nl/~PDF~15563814


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 15563814  

Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 770 19" AMG 5-spaaks lichtmetalen velgen in breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 AMG verbrede voorschermen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 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
• B06 grijze remklauwen met AMG opschrift
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Keyless entry
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 19"
• 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,
• P90 AMG 63 pakket exterieur
• Parkeer assistent
• Parkeersensor achter
• Parkeersensor voor
• Sperdifferentieel
• Sportonderstel
• U47 AMG kofferspoiler
• Warmtewerend glas

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en bekerhouders
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 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
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met F1-schakeling aan het stuur
• 555 AMG Performance-stoelen
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 sfeerverlichting in 3 kleuren, interieurverlichting, verlichte bekerhouder en
verlichte instaplijsten Mercedes-Benz opschrif
• 877 ambienteverlichting
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Cruise control
• Elektrische ramen achter
• Elektrische ramen voor
• Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H84 sierdelen in AMG-glasvezel matzilver/aluminium dwarsgeslepen licht
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling met
afstandsbediening
• Lederen/stof bekleding
• Lederen interieurdelen
• Lederen stuurwiel
• P86 AMG 63 interieur
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie
bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-Benz Connect Me - Remote
Online
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D, geïntegreerde wifi-
hotspot, multimediasysteem met SD-slot en 10GB geheug
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en
afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist System BAS
PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 253 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve voetgangersbescherming
• 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
• 294 knie-airbag
• 298 veiligheidspakket achter met side-airbags en gordelkrachtbegrenzers
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Dodehoek detector
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• Rijstrooksensor
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 471 AMG achterassperdifferentieel met 40% sperwerking
• 488 AMG Ride Control sportonderstel met instelbare demping & luchtvering met
niveauregeling op de achteras
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor, transmissie, ESP®
en besturing
• Connected services
• DA0 Business Pakket
• Geheugen-pakket
• Keyless-Go pakket
• Parkeer pakket
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
• Spoor-pakket
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via toets
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