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Mercedes-Benz S-Klasse 600 Lang 65 AMG Bi-Turbo Prestige Plus
Aut5

  

Omschrijving
Een unieke S600 Lang Prestige Plus, volledig 65AMG
uitgevoerd met oa AMG voor- en achterbumper, AMG
skirts, compleet S63 AMG uitlaatsysteem, 20"
gesmede AMG velgen (met nieuwe banden) en AMG
Active Body Control adaptieve luchtvering rondom.
Verder beschikt de auto oa over Designo nappa leder
exclusief, Designo alcantara hemelbekleding,
standkachel met afstandsbediening en 3
voorkeurstijden, Distronic Plus: adaptieve cruise …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~18580624

Specificaties
Km-stand: 149.856
Datum deel 1: 05-2008
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Designoleder Exclusief Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 517 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 595 warmtewerend en infrarood reflecterend
gelaagd glas rondom
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 619 afslagverlichting
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 783 20" AMG gesmede 5-dubbelspaaks velgen
Titaangrijs/gepolijst in breedset
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met
afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• AMG sportuitlaat met 4 eindstukken
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Lichtmetalen velgen 20 inch

Interieur
• 223 comfortzitplaatsen achter elektrisch
verstelbaar inclusief memory en
comforthoofdsteunen met extra kussens,
geïntegreerd ISOFIX en luxe middenarmsteun
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 402 comfortstoelen achter met verwarming en
ventilatie
• 406 multicontourstoelen achter incl. massage
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 437 comforthoofdsteunen achter
• 511a Designo nappaleder exclusief zwart
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 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
• 731 sierlijsten interieur in wortelnotenhout
• 876 interieurverlichtingspakket
• Y85 Designo interieurhemel in alcantara Alpacagrijs

Infotainment
• 231 geïntegreerde garagedeuropener in de
binnenspiegel
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS harddisknavigatie met 4GB harde
schijf, telefoonbedieningstoets, cd/dvd speler, 8
luidsprekers en AUX in-aansluiting.
• 810 Harman Kardon Logic7 Surround Sound System
inclusief 600 watt DSP-versterker en 11 luidsprekers
en frontbass-technologie
• 813 Linguatronic spraaksturing
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 863 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 Achteruitrijcamera
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 234 dodehoekassistent
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 345 licht- en regensensor
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent
met persoonsherkenning
• 615 Bi-xenon verlichting met actieve
bochtenverlichting
• 882 Interieurdetectie
• Active Body Control
• K10 statische bochtenverlichting
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Nachtzicht-assistent
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare
voorkeurstijden
• 423 AMG Speedshift 5-traps automaat met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 487 Active Body Control adaptieve luchtvering met
hellingscorrectie en instelbare rijprogramma's en
variabele rijhoogte
• 808 Modeljaar 2018
• Distronic Plus
• FV lange wielbasis
• Luchtvering en automatische niveauregeling
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