
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 18716787  

Mercedes-Benz AMG GT 4.0 R Designo Full Carbon Burmester
Highend Distronic Camera Aut9

  

Omschrijving
1ste eigenaar en in onberispelijke staat. Een
oogverblindende verschijning in Designo Selenietgrijs
Magno matte lak icm AMG Carbon exterieurpakket.
Bovendien ook voorzien van Carbon interieurpakket,
Carbon dwarsbalk, Carbon motorafdekking en
sierdelenpakket exclusief. Daarnaast beschikt deze
GT R over oa Burmester High End Surround 3D
geluidsssysteem, elektrisch verstelbare Performance
stoelen met memory en verwarming, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18716787

Specificaties
Km-stand: 10.813
Datum deel 1: 09-2017
Kleur: Designo Selenietgrijs Magno

parelmoer
Interieur: Exclusive Nappa Leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 585 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 5U9: Bagageruimte met carbonafdekking
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 397: Carbon Dak
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 632 LED High Performance koplampen
• 840 warmtewerend privacyglas
• Achterspoiler
• Adaptief demping systeem
• AMG-styling
• B28 AMG Carbonpakket exterieurpakket II: buitenspiegels en
kofferspoilers in carbon
• Buitensp.elektr.inklap en aut. dimmend
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Dimlichten automatisch
• Elektronisch Sper Differentieel
• Extra getint glas
• Grootlichtassistent
• LED achterlichten
• Lichtmetalen velgen 20"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter
• Premium kleur
• RXB vijf dubbelspaaks AMG velgen matzwart/glansgedraaid in 19/20"
• Speciale kleur
• Sportonderstel
• Warmtewerend glas

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 555 AMG Performance-stoelen
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 723 bagageruimte afdekking
• 735 Sierdelenpakket Exclusief
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• Armsteun voor
• Bagagedek
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Boordcomputer
• Cruise control
• Cruise control adaptief
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• H77 sierdelen in AMG-carbon mat
• L6G AMG Performance-stuurwiel in microvezel DINAMICA zwart
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuur verstelbaar
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U40 Scheidingsnet tussen bagageruimte en passagierscompartiment

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
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D, geïntegreerde
wifi-hotspot, multimediasysteem met SD-slot en 10GB geheug
• 537 DAB digitale radiotuner
• 811 Burmester® high-end 3D surround sound system met vierentwintig
luidsprekers, vierentwintig versterkerkanalen en 1540 watt totaalvermogen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio installatie
• Audio installatie high end
• Autotelefoon voorbereiding
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• DAB ontvanger
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Spraakbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler
• WiFi voorbereiding

Veiligheid
• 4-wiel besturing
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en dodehoekassistent
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 220 Parctronic
• 234 dodehoekassistent
• 239 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en Collision Prevention Assist
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 476 Spoorassistent
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Rijstrooksensor
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Verkeersbord detectie
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 201: AMG achterasbesturing
• 256 AMG Track Pace
• 429 AMG Speedshift DCT 7-traps sporttransmissie met 3 rijprogramma's,
Race Start-functie en tussengas bij terugschakelen
• 466 AMG dynamische motorsteunen tbv meer sportiviteit of meer comfort
• 467 AMG-achterassperdifferentieel elektronisch
• 479 AMG RIDE CONTROL-sportonderstel
• 808 Modeljaar 2018
• 915 grotere brandstoftank (75 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B14 motorafdekking in carbon
• Bots herkenning systeem
• Carbon exterieur delen
• Memory-pakket1
• Navigatie-pakket
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
• Spoor-pakket
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