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Mercedes-Benz AMG GT 4.0 S Designo / Ceramic / Dynamic Plus /
Carbon / Performance Aut7

  

Omschrijving
NIEUWPRIJS: €232733!!!!! Voorzien van alle denkbare
opties als Keramische remschijven, AMG
Aerodynamica pakket, AMG performance stoelen,
AMG dynamic plus pakket, memorypakket, Distronic
Plus, AMG Nightpakket, AMG performance stuur,
Designo alcantara hemelbekleding, Designo
Solarbeam contrast stitching, Designo alcantara
interieurdelen, AMG Solarbeam Designo lak, AMG
sperdifferentieel, Burmester Surround Soundsysteem,
…
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~16330519

Specificaties
Km-stand: 9.878
Datum deel 1: 01-2017
Kleur: AMG Solarbeam Designo

metallic
Interieur: Leder/alcantara met contrast

stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 510 PK
BTW verrekenbaar: Ja

https://mb-vos.nl/~PDF~16330519
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 16330519
https://mb-vos.nl/~PDF~16330519


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 16330519  

Exterieur
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 278U AMG Solarbeam metallic
• 416 volglazen panoramadak
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 632 LED High Performance koplampen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• Achterspoiler
• Adaptief demping systeem
• AMG-styling
• B26 AMG-aerodynamicapakket
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Dimlichten automatisch
• LED achterlichten
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 20"
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• P60 AMG Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten,
daksierlijsten, AMG achter-en voorskirt, accenten in AMG
dorpelverbreders en privacyglas,
• Parkeersensor voor en achter
• Sportonderstel
• U94 Carbon kofferspoiler
• 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
• 601A Bekleding in zwart leder/alcantara met contrast stiksel
• 682 brandblusser
• 735 sierdelenpakket interieur 'exclusive'
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting
• Armsteun voor
• B29 AMG-instaplijsten in carbon
• Boordcomputer
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling met
afstandsbediening
• L6G AMG Performance-stuurwiel in microvezel DINAMICA zwart
• Lederen/stof bekleding
• Lederen stuurwiel
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels
met parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• Stuur verstelbaar

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem,
voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me
connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hotspot, multimediasysteem met SD-slot en 10GB
geheug
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie
en afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio installatie
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Multimedia-voorbereiding
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 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
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 429 AMG Speedshift DCT 7-traps sporttransmissie met 3
rijprogramma's, Race Start-functie en tussengas bij terugschakelen
• 467 AMG-achterassperdifferentieel elektronisch
• 479 AMG RIDE CONTROL-sportonderstel
• 915 grotere brandstoftank (75 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• B07 AMG Carbon Ceramic remsysteem met speciaal gelakte
remklauwen
• Connected services
• Elektronisch Sper Differentieel
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• P71 AMG DYNAMIC PLUS-pakket
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via
toets
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