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Mercedes-Benz S-Klasse 500 MAYBACH Designo / Pano /
MagicBodyControl / Koelkast / Massage

  

Omschrijving
Waan u zelf in luxe, waan u zelf in de ultieme rij-
ervaring. Deze prachtige en ongekend complete
Mercedes-Benz S500 Maybach is voorzien van het
allermooiste leer, het fijnste fineer en het allerbeste
rij-comfort wat er bestaat. Met zijn dubbele
panoramadak is de auto nog ruimtelijker dan dat
deze al op eerste instantie oogt. Met zijn magic body
control ervaart u het onderstel dat zich van tevoren
instelt op mogelijke …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16863686

Specificaties
Km-stand: 69.875
Datum deel 1: 04-2015
Kleur: Antracietblauw metallic
Interieur: Designo Zijdebeige/Pearl
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 455 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 11R 19" Multispaaks lichtmetalen velgen
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 481 carterbescherming
• 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
• 840 warmtewerend privacyglas
• 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
• 998 Antracietblauw
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen

Interieur
• 65U Designo interieurhemel Dinamica beige
• 223 comfortzitplaatsen achter elektrisch verstelbaar inclusief memory en
comforthoofdsteunen met extra kussens, geïntegreerd ISOFIX en luxe
middenarmsteun
• 224 First Class: afzonderlijke achterzitplaatsen met businessconsole en
gekoelde bekerhouder, 2 keer USB en 12V-aansluiting
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de achterportieren
• 305 actieve verstelling gordelsloten achter
• 308 koelkast achterin (uitneembaar)
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 402 comfortstoelen achter met verwarming en ventilatie
• 406 multicontourstoelen achter incl. massage
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl.
massage
• 439 easy adjust uitneembare hoofdsteun bijrijder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 449 uitschuifbare klaptafels achterin
• 452 chauffeursinstelling bijrijdersstoel
• 453 executive stoel rechtsachter met ligfunctie en beenondersteuning
• 510A Leder Exclusive
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning voor/achter met
aparte klimaatzones
• 582 Thermotronic achter: volautomatische airconditioning met zone
regeling
• 682 brandblusser
• 729 populierenhout zwart glanzend inclusief rollo bekerhouder
• 735 sierdelenpakket interieur 'exclusive'
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• 903 Stoelverwarming achter
• 906 verwarmde armleuning voor
• 907 Verwarmde armleuning achter
• 975A Designo beige nappaleder
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling met
afstandsbediening
• P07 chauffeurspakket: chauffeursstand voorpassagierstoel, uitneembare
hoofdsteun en uitschuifbare voetensteun
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit en
achterzijruiten
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en
parfumering
• P34 Exclusiefpakket
• P36 PRE-SAFE-pakket achter: verlichte gordelsloten, PRE-SAFE
gordelspanners en gordelairbags
• P43 zitcomfortpakket achter: actieve multicontourstoelen,
stoelventilatie/verwarming, ENERGIZING-massagefunctie met 7 standen
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• P69 warmtecomfortpakket: verwarmbare armleuningen en
middenarmsteunen
• P87 Designo zwart nappaleder
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U04 Designo matten
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U67 230V-aansluiting achterin

Infotainment
• 03U Reis- en restaurantgids van Michelin met uitgebreide reisinformatie
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid, verkeersborden, navigatie en
assistentiesystemen
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online mogelijkheden, 31,2 cm (12,3
inch) mediadisplay met hoge resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-
kaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-integratie via Android Auto of
Apple Car
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en afgestemde
elektronica- en akoestiekelementen
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 816 afstandsbediening COMAND
• 856 Businesstelefonie achter met touchscreen (8,9-cm TFT-display)
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen met draadloze
hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en afstandsbediening
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid, EPG en videotekst
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op het gehele scherm
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• P46 individueel entertainment achter: twee 25,4 cm displays, DVD-speler, 2 IR
hoofdtelefoons en afstandsbediening
• Spraakbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling
• 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
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 306 gordelairbags
• 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
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met persoonsherkenning
• 884 extra vergrendeling kofferdeksel
• ABS en BAS
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• 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
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U28 Versterkt remsysteem
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 231 Garagedeuropener
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 487 Active Body Control adaptieve luchtvering met hellingscorrectie en instelbare
rijprogramma's en variabele rijhoogte
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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