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Mercedes-Benz E-Klasse Estate 63 S AMG 4M+ Keramisch /
3xCarbon / Massage / Pano / Night / Head-Up / Keyless Aut9

  

Omschrijving
Wat een prachtig exemplaar is deze Mercedes-AMG
E63 S 4M+ Estate met nagenoeg alle denkbare opties
en een nieuwprijs van €208998! Zeer compleet
uitgerust met oa AMG keramische remschijven, AMG
Drivers Package V-max 300 km/uur, Burmester
Surround System, telefoniepakket met oa draadloos
opladen, Remote Park Pakket, Comand Online icm
Widescreen Cockpit, DAB digitale radio, AMG
exterieurpakket, AMG Carbon interieurpakket, AMG …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~20875610

Specificaties
Km-stand: 27.807
Datum deel 1: 05-2018
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Designo nappaleder exclusive
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 612 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 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 afneembare trekhaak
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 720 Dakrail zwart
• 773 AMG Carbonpakket exterieur: voorskirt, buitenspiegels en
kofferspoiler
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 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
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• 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
• RTR 20" AMG kruisspaaks gesmede velgen in titaangrijs,
glansgedraaid in breedset
• U38 Dashboard en bovenzijde van de portieren in nappaleder

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 246 AMG analoog uurwerk van IWC geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 313 geïntegreerde rolgordijnen in de achterportieren
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl.
massage
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 561A Designo AMG-nappaleder Exclusief
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning voor/achter
met aparte klimaatzones
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 732 middenconsole in AMG Carbon
• 876 interieurverlichtingspakket
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• 906 verwarmde armleuning voor
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en 12V-aansluiting
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• L6J AMG Performance stuurwiel in nappaleder met aluminium
schakelpaddels en touch controlbuttons
• P09 zonweringspakket: zonnerollo elektrisch voor de achterruit en
achterzijruiten
• P68 Warmtecomfortpakket inclusief verwarmde stuurwiel,
middenarmsteun en armleuning voor
• P86 AMG 63 interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• U67 230V-aansluiting achterin
• Y04 AMG driepuntgordels zilverkleurig

Infotainment
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 12U Concierge service
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 380 geoptimaliseerde telefoonantennecomponenten voor stabielere spraak- &
dataverbindingen
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid, verkeersborden, navigatie en
assistentiesystemen
• 464 Widescreen cockpit
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online mogelijkheden, 31,2 cm
(12,3 inch) mediadisplay met hoge resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf
met 3D-kaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-integratie via
Android Auto of Apple Car
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en
afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 866 voorbereiding voor entertainment achter
• Navigatiesysteem full map + hard disk
• PBG Connectiviteitspakket premium: personal assistant met uitgebreide service
en ondersteuning
• PBH Remote parkeerpakket: volautomatische parkeren op afstandsbediening

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met gordelkrachtbegrenzers
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling
en actieve stuurassistent
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 503 Remote Park-Pilot
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk ahv
verkeersborden)
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met meldkamerabonnement
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• K32 actieve autonome rijbaanwissel assistent
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met stuurassistent en Stop&Go
Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met kruispuntassisten
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300 km/u
• 256 AMG Track Pace
• 421 AMG Speedshift MCT 9-traps versnellingsbak met 4 rijprogramma's en Race
Start-functie
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 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
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• B07 AMG Carbon Ceramic remsysteem met speciaal gelakte remklauwen
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• B67 AMG voertuigsleutel in zwart hoogglans met chroom
• Keyless start
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
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