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Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe 63 S 4M+ Ceramic Full Carbon
Designo Aut9

  

Omschrijving
De meest compleet en uniek uitgeruste AMG GT 4
door op de markt. Voorzien van alle mogelijke
Carbonpakketten waaronder Carbon exterieur I & II,
Carbon interieurpakket, Carbon stuurwiel en Carbon
Ceramische remmen. Daarnaast beschikt de auto
over de zeer exclusieve Designo Grafietgrijze Magno
(matte) lak, Nappaleder exclusief icm dinamica, rij-
assistentiepakket, keyless-go comfortpakket,
parkeerpakket met 360 graden camera, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19314541

Specificaties
Km-stand: 7.986
Datum deel 1: 02-2019
Kleur: Designo Grafiet Magno mica
Interieur: Nappaleder/Alcantar met

contrast stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 640 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting, afslagverlichting,
dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 773 AMG Carbonpakket exterieur: voorskirt, buitenspiegels en kofferspoiler
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 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
• Achterspoiler
• Actieve parkeerassistent (235)
• B28 AMG Carbonpakket exterieurpakket II: buitenspiegels en kofferspoilers in carbon
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar (500)
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• EASY PACK-achterklep (890)
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• Keyless-go (889)
• Keyless entry
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• Parkeer assistent
• Parkeersensor achter
• Parkeersensor voor
• Parkeersensor voor en achter
• Schuif-/ kanteldak elektrisch bediend: transparant (414)
• Side-skirts

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 310 dubbele cupholder
• 409 AMG multicontourstoelen bestuurder en passagier met uitschuifbaar zitgedeelte en verstelbare stoelwangen
• 555 AMG Performance-stoelen
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 670 motorrestwarmte installatie
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• Airco (automatisch)
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
• Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel
• Lendesteunen (verstelbaar)
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en parfumering
• P72 ENERGIZING-comfortpakket: maatgesneden afstemming van oa airco, geuren, verlichting, muziek en
stoelmassage
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stoel ventilatie voor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoel(en) met massagefunctie
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 16P ME voertuig
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 464 Widescreen cockpit
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 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
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• Audio installatie premium
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• Harman Kardon® Logic7® Surround-Soundsystem (810)
• Head-up display
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel
• WiFi voorbereiding

Veiligheid
• 4-wiel besturing
• 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
• 294 knie-airbag
• 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)
• 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)
• Alarm klasse 3
• Alarmsysteem
• Anti-diefstal pakket (P54)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Dodehoek detector
• Elektronisch Differentieel Sper
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag

Overige
• 3 jaar kosteloos navigatie updates (502)
• 231 Garagedeuropener
• 256 AMG Track Pace
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en stuurschakeling
• 466 AMG dynamische motorsteunen tbv meer sportiviteit of meer comfort
• 467 AMG-achterassperdifferentieel elektronisch
• 489 AIRMATIC: actieve luchtvering rondom met verschillende rijprogramma's en instelbare rijhoogte
• Achterbank met elektrische verwarming (872)
• AGILITY SELECT schakelaar (B59)
• Airconditioning THERMOTRONIC (581)
• AMG buitenspiegels in carbon (B28)
• Amg carbonpakket exterieur (773)
• Amg dynamic plus-pakket (P71)
• AMG sierdelen carbon (H73)
• Amg sperdifferentieel (467)
• AMG uitlaat (U78)
• AMG vloermatten velours (U26)
• Antidiefstal pakket (01U)
• Automatische antenne (531)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bestuurdersstoel, formaat XXL (U98)
• Brandstoftank met grotere inhoud (915)
• Brandstofvulhoeveelheid voor zelf afhalen (110)
• Centrale vergrendeling (466)
• COC-document Euro 6 zonder deel 2 (968)
• Combi-instrument met kleurendisplay (463)
• Connected services
• Cupholder voor, dubbel (310)
• Diefstal-/ inbraakalarm incl. hellingshoeksensor (551)
• DISTRONIC PLUS incl. BAS PLUS en PRE-SAFE® Brake (233)
• Draadloze telefoonlader
• Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
• Elektrisch te sluiten portieren (sluit-assistent) (891)
• Elektronisch Sper Differentieel
• Garagedeuropener geintegreerd in binnenspiegel (231)
• Gordelslot met schakelaar (U01)
• Grootlichtassistent
• Handleiding nederlands (01B)
• Headunit europa (3U1)
• Hemelbekleding alcantara: Zwart (61U)
• Instaplijsten met "mercedes-benz" opschrift (U25)
• Intelligent Light System Plus (628)
• Interieurdetectie (882)
• KEYLESS-GO pakket (P17)
• Keyless start
• Koppeling, automatisch (421)
• Luchtvering
• Luchtvering semi-actief, AIRMATIC Dual Control (489)
• Marktintroductie voertuig (16P)
• Matrix led koplampen
• Memory pakket (275)
• Modeljaar (809)
• Motorrestwarmte installatie (670)
• Multicontourzits pakket (409)
• Mystic Edition - Pakket 5 (P21)
• Navigatiesysteem incl. radio (APS) (351)
• P71 AMG DYNAMIC PLUS-pakket
• Parkeerpakket (P44)
• Passagiersstoel, formaat XXL (U99)
• Pianolak interieur afwerking
• Radio hi-line USA (256)
• Rechtsgestuurde uitvoering volgens EG-regelgeving (362)
• Rijassistentpakket (23P)
• Rijstrooksensor met correctie
• Rondomzicht camera
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Servicepakket (02U)
• Sluitbekrachtiging (883)
• Snelheidslimiet-assistent (513)
• Spiegelpakket (P49)
• Spiegels: Buitenspiegels met memory (501)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Stoelen voor met elektrische verwarming (873)
• Stof/leder (700A)
• Street Exterieur Pakket (P72)
• Stuurcode (367)
• Stuurcode verkoop voor code 475 (6P5)
• Telefoon: vast+HF-syst.+noodoproep.syst. Teleaid (201)
• Telefoonantenne (274)
• Telefoonantenne: single-band (270)
• Telefoonintegratie premium
• Touchpad (446)
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via toets
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Uitlaatsysteem Groot-Brittannie (U88)
• Versterkte voor- en achteras (555)
• Vloermat: laadruimte in anti-slip uitvoering (U10)
• Volledig digitaal instrumentenpaneel
• Warmtewerend glas, voorruit gelaagd (598)
• Warmtewerend glas groen rondom (063)
• Widescreen Cockpit (464)
• Zevengaats lichtmetalen velgen (642)
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