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Mercedes-Benz CLS-Klasse 63 AMG Distronic / Dak / Harman
Kardon / TV / Mem / Luchtvering Aut7

  

Omschrijving
De 6.3 liter ongeblazen AMG motor met 514 pk is
wellicht wel 1 van de mooiste motoren door AMG
gebouwd. Waanzinnige prestaties en een prachtige
sound maken dit de droom van iedereen. Een CLS63
AMG in de juiste kleurencombinatie en full options,
bovendien recent voorzien van nieuwe remschijven!
Bel voor een afspraak: Ferdy Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 164.801
Datum deel 1: 06-2006
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder exclusief
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 514 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 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
• 770 19" AMG 5-spaaks lichtmetalen velgen in
breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop

Interieur
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 404 multicontourstoel bestuurder met massage
• 405 multicontourstoel passagier met massage
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met F1-
schakeling aan het stuur
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 573 ISOFIX geïntegreerde kinderzitbevestiging
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische
airconditioning voor/achter met aparte klimaatzones
• 872 stoelverwarming achter
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale
vergrendeling met afstandsbediening
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in
poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound
systeem
• 819 CD-wisselaar/MP3
• 863 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst
• Fullmap multimediasysteem

Veiligheid
• 220 Parctronic
• 260B airbagschild rondom
• 293 side-airbags
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 615 Bi-xenon verlichting met actieve
bochtenverlichting
• 882 Interieurdetectie
• ABS en BAS
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• Electronic Stability Program
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 219 DISTRONIC: adaptieve cruise control
• 489a AMG sportonderstel obv AIRMATIC: actieve
luchtvering rondom met verschillende rijprogramma's
en instelbare rijhoogte
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