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Mercedes-Benz GL-Klasse 63 AMG 4-M Designo Bang&Olufsen Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto en voorzien van
alle denkbare opties. Volledig Designo uitgevoerd
met Designo Diamond Bright metallic lak, Designo
zwart exclusive leder en Designo alcantara
hemelbekleding. Oa voorzien van standkachel met
afstandsbediening, distronic plus, keyless-go,
panoramadak, entertainmentpakket,
massagestoelen, geventileerde en verwarmde
stoelen, tv-tuner, digitale radiotuner, automatisch
wegklapbare …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19202606

Specificaties
Km-stand: 53.432
Datum deel 1: 05-2013
Kleur: Designo Diamont Bright metallic
Interieur: Designo zwart nappa leder met

contrast stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 557 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 798 21" AMG 5-dubbelspaaks velgen
• 799 Designo Diamond Bright wit metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 841 Veiligheidsglas eerste zitrij inclusief privacyglas vanaf B-stijlen
• 846 AMG treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met afstandsbediening
• B06 grijze remklauwen met AMG opschrift
• Buitensp.elektr.verstel-verwarmb.+inklapbaar
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dakrails
• E60 Chroomvinnen motorkap
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Extra getint glas
• Koplampen adaptief
• LED dagrijverlichting
• Metaalkleur
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en
inklapbaar
• Parkeersensor voor en achter
• Ruitensproeiers verwarmbaar
• Speciale kleur
• Sportonderstel
• Trekhaak
• Warmtewerend glas
• Zonnescherm zijruiten

Interieur
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening en 3 voorkeurstijden
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met F1-schakeling
• 297 geïntegreerde elektrische zonneschermen in de achterportieren
• 399 Multicontourstoelen voor inclusief massagefunctie, comforthoofdsteunen en
verstelbare zitting
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 441 elektrisch verstelbare stuurkolom
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 582 Thermotronic achter: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 723 bagageruimte afdekking
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 843 EASY-ENTRY-systeem elektrische toegang derde zitrij
• 845 Derde zitrij elektrisch neerklapbaar
• 872 stoelverwarming achter
• 876 interieurverlichtingspakket
• Achterbank elektrisch verstelbaar
• Airco separaat achter
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Comfortstoel(en)
• Cruise control adaptief met stop&go
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• Gelaagde zijruit(en)
• Interieur voorverwarmingsinstallatie
• Lederen bekleding
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• Voorstoel(en) met massagefunctie
• Voorstoelen en achterbank verwarmd
• Voorstoelen verwarmd
• Voorstoelen verwarmd en geventileerd
• X00 Designo leder zwart
• Y41 Designo Dinamica hemelbekleding zwart

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde schijf,
telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8 luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• 537 DAB digitale radiotuner
• 811 Bang & Olufsen BeoSound AMG met 1200 watt en vijftien luidsprekers
• 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
• Audio-navigatie full map + hard disk + cd-wiss.
• Audio installatie high end
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• DAB ontvanger
• Entertainment system
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Radio-cd/mp3 speler
• Stuurwiel multifunctioneel
• TV-ontvanger
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist System BAS
PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 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
• 293 side-airbags
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarmsysteem
• Anti Blokkeer Systeem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Nachtzicht-assistent
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Rijstrooksensor
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met 3 schakelprogramma's en F1-
schakeling aan het stuur
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 468 Active curve system met actieve overhelstabilisatie
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende rijprogramma's en
instelbare rijhoogte
• 803 modeljaar 2013
• Anti doorSlip Regeling
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bi-xenon koplampen
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Grootlichtassistent
• Koplampreiniging
• Leder tweekleurig (200A)
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• Parkeer pakket
• Rijassistentiepakket
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
• Winter-pakket
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