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Mercedes-Benz C-Klasse C63 AMG Designo Carbon / Keyless /
Harman-Kardon / ILS Aut7

  

Omschrijving
Wat een bruut geweld, deze prachtig samengestelde
C63 AMG met zijn atmosferische V8 met 457 pk.
Uniek samengesteld met oa Designo Diamont Bright
metallic lak, Designo nappa lederen interieur,
Designo zwarte hemelbekleding, Designo Carbon
interieurpakket inclusief Carbon ventilators en
embleem. Bovendien voorzien van vele opties als
Keyless-Go, Harman-Kardon Surround system,
elektrisch schuif/kanteldak, elektrisch verstelbare …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~17513263

Specificaties
Km-stand: 109.894
Datum deel 1: 01-2013
Kleur: Designo Diamond Bright

metallic
Interieur: Designo Cognac nappaleder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 457 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 795 18" AMG vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dimlichten automatisch
• LED dagrijverlichting
• Mistlampen voor
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Sportonderstel

Interieur
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 670 motorrestwarmte installatie
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun achter
• Boordcomputer
• Cruise control
• Elektrische ramen voor en achter
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen
en PRE-SAFE positionering
• Regensensor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• X00 Designo leder zwart
• Y90 Designo interieurhemel Dinamica zwart

Infotainment
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND Online 7" harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, multimediasysteem met SD-cardreader,
10 GB geheugen en Picture Viewe
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen
in het display
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de
inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarmsysteem
• Anti Blokkeer Systeem
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

Overige
• 427 AMG Speedshift MCT 7-traps
sportversnellingsbak met 4 rijprogramma's en Race
Start-functie
• 803 modeljaar 2013
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• Anti doorSlip Regeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
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