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Mercedes-Benz M-Klasse 63 AMG 4-M Performance Designo Full
Options Aut7

  

Omschrijving
Wat een bruut geweld is deze ML63 AMG
Performance. Een streling voor de ogen; wat te
denken van het prachtige zwarte Designo nappa
lederen interieur met Designo nappa lederen
dashboard, Designo alcantara hemelbekleding,
Designo klavierzwart interieurlijsten en performance
sportstuur in nappa/alcantara met aluminium
schakelpaddels. Om het nog beter te maken beschikt
deze auto over AMG Performance geperforeerde
remschijven met …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~20335889

Specificaties
Km-stand: 119.715
Datum deel 1: 08-2012
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Designo nappa leder zwart met

wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 557 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 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
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met variabele
lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 AMG verbrede voorschermen
• 798 21" AMG 5-dubbelspaaks velgen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 841 Veiligheidsglas eerste zitrij inclusief privacyglas vanaf B-stijlen
• 846 AMG treeplanken verlicht in aluminiumlook met rubbernoppen
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• Bi-xenon koplampen adaptief
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegel links elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
• Buitenspiegels automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektr. met geheugen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie
• Buitenspiegels met geheugenfunctie
• Dagrijverlichting led
• E60 Chroomvinnen motorkap
• Glas met warmtewerende functie
• Grootlichtassistent
• Niveauregeling automatisch
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar
en inklapbaar
• Panoramadak
• Schuif (kantel) dak elektrisch bedienbaar
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 201A zwart volledig lederen bekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met F1-
schakeling
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met F1-schakeling aan het
stuur
• 441 elektrisch verstelbare stuurkolom
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 723 bagageruimte afdekking
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• Airco volautomatisch (ECC)
• Bekleding leder
• Cruise control
• Cruise control adaptief
• Dashboard met aluminium inleg
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar
• Stoelen elektrisch verstelbaar
• Stoelen elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie
• Stoelen verwarmbaar
• Stuur bekleed met leder
• Stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie
• Stuur multifunctioneel
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• Voorstoelen verwarmbaar
• X00 Designo leder zwart
• Y41 Designo Dinamica hemelbekleding zwart

Infotainment
• 231 geïntegreerde garagedeuropener in de binnenspiegel
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND navigatie met DVD, telefoon en Linguatronic
• 518 universeel media interface
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Harman Kardon Logic 7® Surround Soundsystem:14
hoogvermogensluidsprekers icm 830 watt DSP-versterker met Dolby Digital
5.1 e
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen met draadloze
hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en afstandsbediening
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• DVD-wisselaar
• Multimedia voorbereiding
• Navigatie met harde schijf
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Radio met cd-speler
• Spraakbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist
System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met
persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• ABS (anti blokkeer systeem)
• Airbag(s) knie
• Airbags
• Alertheids systeem
• Bandenspanningcontrolesysteem
• Dodehoek controle
• Dodehoek detector
• EBD (electronic brakeforce distribution)
• ESP (elektronische stabiliteits programma)
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• Rijstrookdetectie
• Rijstrooksensor
• Side-airbags achter
• Voertuig Volg Systeem met meldkamerabonnement

Overige
• 21 inch AMG lichtmetalen velgen
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 468 Active curve system met actieve overhelstabilisatie
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• ASR (anti slip regeling)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Hill hold control
• Luchtvering
• Memory-pakket
• Navigatie-pakket
• P30 AMG Performance Package: 571 pk met 900 NM en AMG Carbon
motorafdekking
• Rijassistentiepakket
• Side-airbags voor
• Spiegel-pakket
• Start stop systeem
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