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Mercedes-Benz GLE-Klasse Coupé 63 AMG S 4-M Designo / B&O /
Night / Carbon / Driverspack Aut7

  

Omschrijving
Auto wordt verwacht! Bel vooraf voor een afspraak:
Ferdy Vos 06-53201070. De meest unieke en
complete AMG GLE 63 S op de markt, voorzien van
werkelijk alle denkbare opties: B&O Beosound AMG,
rij-assistentiepakket, entertainment achterin,
panoramadak, Carbon interieurpakket, Designo
alcantara hemelbekleding, parkeerpakket met 360
camera, standkachel/koeling, multicontourstoelen
met verwarming en ventilatie, automatische …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~20457004

Specificaties
Km-stand: 71.056
Datum deel 1: 11-2016
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart nappa leder exclusief
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 585 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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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
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 587 omgevingsverlichting met projectie van Mercedes-Benz
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 680 22 inch kruisspaaks lichtmetalen AMG-velgen in matzwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken verlicht in aluminiumlook met rubbernoppen
• 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
• Adaptief demping systeem
• AMG-styling
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• E60 Chroomvinnen motorkap
• Elektrisch bedienbare achterklep
• LED achterlichten
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen adaptief (+koplampreiniging)
• Lichtmetalen velgen 22"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en
inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas
• Ruitensproeiers verwarmbaar
• Sportonderstel
• U21 AMG Performance uitlaat inclusief dubbele uitlaatsierstukken
• U47 AMG kofferspoiler
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift
• Warmtewerend glas

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening en 3 voorkeurstijden
• 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
• 399 Multicontourstoelen voor inclusief massagefunctie, comforthoofdsteunen en
verstelbare zitting
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met F1-schakeling aan het stuur
• 541 Leder nappa exclusief AMG zwart
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 872 stoelverwarming achter
• 876 interieurverlichtingspakket
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun achter
• Armsteun voor
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• H10 AMG sierdelenpakket in carbon/Designo klavier lakzwart
• Klasse 1 KIWA/SCM startonderbreking incl. centrale vergrendeling met
afstandsbediening
• Lederen interieurdelen
• Lederen stuurwiel
• Luxe lederen bekleding
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en parfumering
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met
parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• Regensensor
• Sportstoelen
• Sportstuur
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect me-service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 8" fullmap harddisknavigatie geheel Europa in 3D
• 537 DAB digitale radiotuner
• 811 Bang & Olufsen BeoSound AMG met 1400 watt
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen met draadloze
hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en afstandsbediening
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid, EPG en
videotekst
• Audioinstallatie met cd-speler
• Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
• B54 Live Traffic Information
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• Multimedia-voorbereiding
• Spraakbediening
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 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 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve voetgangersbescherming
• 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
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 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
• ABS en EBD
• Accident Avoidance System
• Achteruitrijcamera
• Airbag(s) gordijn
• Airbag(s) knie
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist System
• Electronic Stability Program
• ESP en ASR
• Grootlicht-assistent
• 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
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 215 Adaptief dempingssysteem ADS PLUS
• 231 Garagedeuropener
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300 km/u
• 468 Active curve system met actieve overhelstabilisatie
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 893 Keyless startsysteem
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor, transmissie,
ESP® en besturing
• Bots herkenning systeem
• Connected services
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Variabele stuuroverbrenging
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