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Mercedes-Benz S-Klasse Coupé 63 AMG 4-M Designo Carbon
Swarowski Magic Sky Aut7

  

Omschrijving
Woorden schieten te kort bij deze geweldenaar,
585pk verdeeld over 4 wielen en voorzien van bijna
alle denkbare opties. Panoramadak met Magic Sky
Control, Keyless-go pakket, Swarowski LED
koplampen, Nightvision, Designo nappaleder
exclusief, alcantara hemelbekleding, carbonpakket,
Nighvision Plus, 360 graden camera, Head-Up
Display, DAB radio, Burmester surround
soundsysteem en nog veel meer. Door ons geleverd
en volledig …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18298455

Specificaties
Km-stand: 73.490
Datum deel 1: 03-2015
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Designo zwart nappaleder

exclusief
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 585 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 5U5 Led-Intelligent Light System met Swarowski-kristallen
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 648 20" bi-color gesmede AMG velgen in breedset
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• Actieve parkeerassistent (235)
• AMG-styling
• AMG styling (772)
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Keyless-go (889)
• Keyless entry
• Koplampen adaptief
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 20"
• Metaalkleur
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
uitgebreid mistlic
• Panoramadak
• Panoramadak var. transparantie
• Parkeer assistent
• Parkeersensor voor en achter
• Sportonderstel
• U70 AMG remsysteem met composietremschijven 390x36mm voor om 360x26mm achter
• Warmtewerend glas

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 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
• 398 Panoramadak met MAGIC SKY CONTROL
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl. massage
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 561A Designo AMG-nappaleder Exclusief
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 872 stoelverwarming achter
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• Comfortstoel(en)
• Cruise control
• Cruise control adaptief met stop&go
• Electronic climate controle
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom
• H10 AMG sierdelenpakket in carbon/Designo klavier lakzwart
• Houtafwerking interieur
• Lederen stuurwiel
• Luxe lederen bekleding
• Luxe lederen interieur
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en parfumering
• P34 Exclusiefpakket
• Regensensor
• Stoel ventilatie voor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoel(en) met massagefunctie
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• Head-up display
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect me-service
• 360°-camera (501)
• 448 touchpad
• 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
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Audio installatie premium
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Burmester® surround sound system (810)
• Comand online (531)
• DAB ontvanger
• DVD speler
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler
• WiFi voorbereiding

Veiligheid
• 117 centrale vergrendeling
• 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
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 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
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarm klasse 3
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Nachtzicht-assistent
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met stuurassistent en Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met kruispuntassisten
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Verkeersbord detectie
• Verkeersbordenassistent (513)

Overige
• 3 jaar kosteloos navigatie updates (502)
• 50,8 cm (20 inch) tienspaaks gesmede amg-velgen (648)
• 231 Garagedeuropener
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met 3 schakelprogramma's en F1-schakeling aan het stuur
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Air balance-pakket (P21)
• Airco compressor met electromagnetische koppeling (B09)
• AMG-sierdelen carbon/pianolak zwart (H10)
• Amg-vloermatten (U26)
• Amg performance-stuurwiel in nappaleder zwart/microvezel dinamica (281)
• Amg speedshift plus 7g-tronic (427)
• Anti doorSlip Regeling
• Automatische airconditioning THERMOTRONIC (581)
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bas plus (268)
• Binnen- en linkerbuitenspiegel automatisch dimmend (249)
• Centrale vergrendeling (117)
• COC-document Euro 6 zonder deel 2 (968)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de achterzitplaatsen (U01)
• Communicatie- en navigatiesysteem (350)
• Communicatiemodule voor het gebruik van de mercedes connect me-services (06U)
• Connected services
• Designo interieurhemel in microvezel dinamica zwart (61U)
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• Distronic plus (233)
• Dvd-speler (815)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Exclusief-pakket (P34)
• Garagedeuropener geintegreerd in binnenspiegel (231)
• Geluidsisolerend glas
• Grootlichtassistent
• Handleiding duits (02B)
• Headunit europa (3U1)
• Instaplijsten met "mercedes-benz" opschrift (U25)
• Intelligent Light System Plus (628)
• Interieurdetectie (882)
• KEYLESS GO-pakket (P17)
• Led-intelligent light system (642)
• Led-intelligent light system met swarovski kristallen (5U5)
• Live trafic information (B54)
• Luchtvering
• Memorypakket (275)
• Mercedes connect me - remote online (05U)
• Modeljaar (805)
• Nachtzichtassistent plus (610)
• Panoramadak met magic sky control (398)
• Pre-safe®-rem (300)
• Pre-safe® plus (253)
• Rijassistentiepakket plus (P20)
• Rode remklauwen (U70)
• Rondomzicht camera
• Stoelventilatie/-verwarming voor (401)
• Stoelverwarming achter (872)
• Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier (902)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Touchpad (448)
• Typeaanduiding op dashboardkastje (269)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Variabele stuuroverbrenging
• Verpakking voor verzending zonder fixeer ogen (666)
• Wielkastverbreding voor AMG velgen (776)
• Wijzigingsjaar (055)
• Zitcomfortpakket (432)
• Zonnescherm (rollo) elektrisch voor de achterruit (540)
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