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Mercedes-Benz CL-Klasse 63 AMG NL Auto Designo / Keyless /
Harman-Kardon / Nightvision Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde CL63 AMG met
volledige dealerhistorie. Voorzien van bijna alle
denkbare opties als 20" gesmede AMG velgen,
Designo zwarte hemelbekleding, Designo pianolak
zwarte sierlijsten interieur, exclusief nappaleder
inclusief dashboard en portieren, sfeerverlichting
interieur, Harman-Kardon Pro-Logic 7 Surround
Soundsysteem, DVD wisselaar, elektrisch
schuif/kanteldak transparant, Nightvision Plus …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~22718482

Specificaties
Km-stand: 189.925
Datum deel 1: 07-2008
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart nappa geperforeerd leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 525 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met
zonnescherm en comfortsluiting
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 783 20" AMG gesmede 5-dubbelspaaks velgen
Titaangrijs/gepolijst in breedset
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• AMG-styling
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• Keyless-go (889)
• Keyless entry
• Lichtmetalen velgen 20"
• R01 zomerbanden

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 069 Elektrisch verwarmde en verstelbare
buitenspiegels
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• H21 Sierdelen in Designo klavier pianolak zwart
• Luxe lederen bekleding
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Y90 Designo interieurhemel Dinamica zwart

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 395 Linguatronic spraaksturing
• 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
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 Achteruitrijcamera
• 291 Pelvis beckenairbags
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent
met persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• Brake Assist System
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Nachtzicht-assistent
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met 3
schakelprogramma's en F1-schakeling aan het stuur
• 487 AMG sportonderstel obv Active Body Control
met verschillende rijprogramma's en instelbare
rijhoogte
• 809 Modeljaar 2009
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