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Mercedes-Benz C-Klasse 63 AMG Panorama Nappa / Spoorpakket /
Camera / Performance stuur Aut7

  

Omschrijving
Volledig gedocumenteerde AMG C 63. Een prachtige
verschijning in Designo Diamond Bright wit metallic
icm bi-color nappaleder. De auto beschikt oa over
actieve spoor- en dodehoekassistent, elektrisch
verstelbare AMG sportstoelen met verwarming en
geheugen, panoramadak, AMG performance stuurwiel
in nappaleder/alcantara, Comand multimedia en 3D-
navigatie, Burmester Surround Soundsysteem,
privacyglas, ambienteverlichting, Head-Up …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23349908

Specificaties
Km-stand: 74.013
Datum deel 1: 01-2015
Kleur: Designo Diamond Bright White

metallic
Interieur: AMG nappaleder bi-color

zwart/rood
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 476 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 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
• 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
• 793 19 inch" AMG 5-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen in titaangrijs en
glanzend
• 840 warmtewerend privacyglas
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Actieve parkeerassistent incl. Parktronic
• B06 grijze remklauwen met AMG opschrift
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en
inklapbaar
• P90 AMG 63 pakket exterieur
• Parkeer assistent
• U47 AMG kofferspoiler

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 246 AMG analoog uurwerk van IWC geïntegreerd in het dashboard
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met F1-schakeling
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide boordcomputer
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3 klimaatzones,
motorrestwarmte-installatie, actief fijnstof/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 670 motorrestwarmte installatie
• 682 brandblusser
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting
• Cruise control
• Cruisecontrol
• P86 AMG 63 interieur
• Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding connect me-service
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 531 COMAND Online: 7" Online Infotainmentsysteem met harde schijf, 3D-kaartweergave, Bluetooth®-
handsfreesysteem, smartphone-interface, Live Traffic Information, MercedesBenz apps, Mercedes me
noodoproepsysteem, dvd-speler, sd-interface en twee usb-aanslu
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• Audio installatie
• Audio installatie premium
• B54 Live Traffic Information
• Burmester® surround sound system
• Comand online
• Navigatiesysteem full map
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en dodehoekassistent
• 234 dodehoekassistent
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 463 Head-up display met snelheidsassistent, navigatie en weergave assistentiesystemen
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 476 Spoorassistent
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• Binnen/buitensp. aut. dimmend
• Dodehoek detector
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Rijstrooksensor
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag

Overige
• 3 jaar gratis kaartupdates
• 4ets
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met 3 schakelprogramma's en F1-schakeling aan het stuur
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 471 AMG achterassperdifferentieel met 40% sperwerking
• 488 AMG Ride Control sportonderstel met instelbare demping & luchtvering met niveauregeling op de
achteras
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• Achterbankleuning in delen neerklapbaar
• Adaptief remlicht knipperend
• AMG-spoilerrand
• Amg-vloermatten
• Amg interieur
• Amg performance-stuurwiel in nappaleder zwart/microvezel dinamica
• AMG remsysteem
• AMG RIDE CONTROL-sportonderstel
• AMG SPEEDSHIFT MCT zeventraps sportversnellingsbak
• AMG sportstoelen voor
• Automatische airconditioning THERMOTRONIC
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met memory
• Binnen- en linkerbuitenspiegel automatisch dimmend
• Brandblusser
• Brandstoftank met grotere inhoud
• Coc-document euro6 met deel 2
• Collision prevention assist plus
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de achterzitplaatsen
• Dodehoekassistent
• Dvd speler, regio 2
• Dynamic select
• GPS Antenne
• Handleiding duits
• Head-up display
• Headunit europa
• Instaplijsten met "mercedes-benz" opschrift
• Interieurhemel stof zwart
• Interieurverlichtingspakket
• Leeslampjes voor
• Lendensteun viervoudig verstelbaar
• Live trafic information
• Mercedes connect me - remote online
• Modeljaar
• Motorrestwarmte installatie
• Opbergvak in middenconsole
• Panorama schuifdak
• PRE-SAFE® veiligheidssysteem
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd
• Sierdelen aluminium
• Sierdelen in essenhout zwart
• Spiegel-pakket
• Spiegelpakket
• Spoor-pakket
• Spoorassistent
• Spoorpakket
• Stuurcode verkoop voor code 475
• Telefoonantenne
• Uitlaatgasreiniging Euro 6
• Voorpassagiersstoel elektrisch verstelbaar met memoryfunctie
• Warmtewerend donker getint glas
• Wielkastverbreding voor AMG velgen
• Wijzigingsjaar
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