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Mercedes-Benz GLC-Klasse Coupé 63 S AMG 4MATIC+ Carbon /
Night / Nappa / Trhk / Drivers Package Aut9

  

Omschrijving
Het neusje van de zalm is deze AMG GLC 63 S Coupe
4-M+ met 510pk en voorzien van alle denkbare
opties. Zo is de auto oa voorzien van AMG
nappaleder, 21" kruisspaaks velgen, AMG Carbon
interieurlijsten, AMG Night exterieurpakket, Keyless-
Go, automatische kofferklep met handsfree-acces,
geventileerde en verwarmde stoelen met geheugen,
automatisch wegklapbare trekhaak, schuif/kanteldak
transparant, Multibeam LED, 360 graden …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19528385

Specificaties
Km-stand: 13.918
Datum deel 1: 04-2018
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: AMG zwart nappa leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 510 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met chroominleg
en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met afstandsbediening
• 992U Selenietgrijs metallic
• Adaptief demping systeem
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Buitenspiegels met verlichting
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Extra getint glas
• Geluid- en warmtewerend glas
• Grootlichtassistent
• LED achterlichten
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 21"
• Metaalkleur
• 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,
• P90 AMG 63 pakket exterieur
• Parkeer assistent
• Parkeersensor achter
• Parkeersensor voor
• RWE AMG 21" kruisspaaks matzwarte velgen met gepolijste rand in breedset
• Sportonderstel
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar
• U47 AMG kofferspoiler
• U70 AMG remsysteem met composietremschijven 390x36mm voor om 360x26mm achter
• Warmtewerend glas

Interieur
• 8U8 I-Size/ISOFIX kinderzitbevestiging icm Top Tether-bevestigingspunten
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-
/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 723 bagageruimte afdekking
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• 888 Afsluitbare laadbodem
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Carbonafwerking interieur
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• Keyless start
• L6K AMG Performance stuurwiel nappaleder/alcantara met aluminium schakelpaddels en AMG
opschrift
• Lederen interieurdelen
• Lederen stuurwiel
• Luxe lederen bekleding
• P86 AMG 63 interieur
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in leder met contrast stitching
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• Voorstoelen verwarmd en geventileerd

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen,
opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 255 AMG Performance Media informatiesysteem
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D, geïntegreerde wifi-hotspot,
multimediasysteem met SD-slot en 10GB geheug
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en afgestemde
elektronica- en akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio installatie
• Autotelefoon voorbereiding
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel
• U72 DVD/CD/MP3-speler
• WiFi voorbereiding

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 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
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake met noodingreep
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling en
actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome remingreep
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarm klasse 3
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Autonomous Emergency Braking
• Brake Assist System
• Dodehoek detector
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• 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
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 211 AMG sportparameterstuurbekrachtiging
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300 km/u
• 421 AMG Speedshift MCT 9-traps versnellingsbak met 4 rijprogramma's en Race Start-
functie
• 466 AMG dynamische motorsteunen tbv meer sportiviteit of meer comfort
• 467 AMG-achterassperdifferentieel elektronisch
• 489 AMG-sportonderstel op basis van AIR BODY CONTROL, Luchtvering met continu
verstelbare demping
• 808 Modeljaar 2018
• 851 Akoestisch glas voorste zijruiten
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bots herkenning systeem
• Connected services
• Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
• Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
• Gelimiteerd slipdifferentieel
• Keyless-Go pakket
• Kruisend verkeer detectie
• Luchtvering
• Parkeer pakket
• Rijassistentiepakket
• Rijstrooksensor met correctie
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Spiegel-pakket
• Stof/kunstlederen bekleding
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via toets
• Variabele stuuroverbrenging
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