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Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4-M Night Pano / Sportuitlaat / Keyless
/ Distronic / Widescreen / MBUX / Trekhaak Aut9

  

Omschrijving
Bekledingcode: 641

Deze waanzinnige nieuw model AMG GLC 43 levert
maar liefst 390 pk, waarmee hij van 0 tot 100 in 4,9
seconden sprint. De auto is overcompleet met oa
adaptieve cruise control met
stuur/spoor/dodehoekassistent, panoramadak,
MULTIBEAM LED, AMG Performance uitlaat,
automatisch wegklapbare trekhaak, AMG
Nightpakket, AMG treeplanken, 20" AMG bi-color
velgen in breedset, Keyless-Go …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24720566

Specificaties
Km-stand: 15.257
Datum deel 1: 01-2020
Kleur: Graphitgrijs metallic
Interieur: AMG zwart leder/alcantara met

rood contrast stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 392 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 261 wegval type-aanduiding op voorschermen
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 MULTIBEAM LED Intelligent Light System met ULTRA RANGE
• 720 Dakrail zwart
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 831 Graphitgrijs metallic
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 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
• D3L High-End licht pakket
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Keyless entry
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en achterbumper, AMG grille, AMG side-skirts
met dorpelverbreding, AMG diffuser icm dubbele uitlaten, AMG 15 mm verlaagd
onderstel, AMG geperforeerde remschijven en verzwaarde remklauwen met opschrift
• 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,
• R01 zomerbanden
• RZX AMG 20" dubbelspaaks breedset velgen in Himalayagrijs/glansgedraaid
• Trekhaak elektrisch uitklapbaar

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 244 AMG sportstoelen voor met meer zijdelingse steun en verstelbare lendensteun
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 309 cupholder
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en actieve fijnstof-
/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 641A AMG zwart leder/alcantara met rode stiknaden
• 723 bagageruimte afdekking
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 64 kleuren
• 888 Afsluitbare laadbodem
• D2K Advanced comfort pakket
• H31 sierdelen openporig eikenhout antraciet
• L6J AMG Performance stuurwiel in nappaleder met aluminium schakelpaddels en
touch controlbuttons
• P29 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder/alcantara met contrast stiksel,
AMG afgevlakt sportstuur met F1-schakeling, dashboard/portieren in leder met
contrast stiksel, zwarte hemelbekleding, AMG aluminium sportpedalen en AMG
vloermatten
• P47 Parkeerpakket incl. 360 graden camera
• 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
• U40 Scheidingsnet tussen bagageruimte en passagierscompartiment
• U88 AMG stuurwieltoetsen
• Y05 Designo rode veiligheidsgordels

Infotainment
• 01U MB Connect Services voor navigatie
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 79B DAB voorbereiding (activeerbaar dmv MB Connect)
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden dmv spraaksturing Hey Mercedes,
touchscreen bediening en WiFi hotspot
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 365 navigatie vanaf harde schijf met realtime informatie
• 367 Live Traffic Information
• 446 Touchpad tbv multimediasysteem
• 464 volledig digitaal combi-instrument
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 549 MBUX Multimediasysteem
• 859 Mediadisplay: 10,25 inch beeldscherm in hoge resolutie
• 897 draadloos telefoon opladen
• D3I High-End Infotainment pakket
• PBF voorbereiding connectiviteitspakket
• U19 MBUX augmented reality voor navigatie
• U82 dubbele USB-aansluiting achterin

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met gordelkrachtbegrenzers
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake Assist
System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en ac
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 260B airbagschild rondom
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 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
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk ahv
verkeersborden)
• D3F High-End Assistentie pakket
• D3P High-End parkeerpakket
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• K32 actieve autonome rijbaanwissel assistent
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• K34 Autonome snelheidsaanpassing obv maximumsnelheid
(in/uitschakelbaar)
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 4-Matic AMG specifieke 4-wielaandrijving met optimale
koppelverdeling
• 421 421 AMG Speedshift TCT 9-traps versnellingsbak met 4
rijprogramma's
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 489 AMG-sportonderstel op basis van AIR BODY CONTROL,
Luchtvering met continu verstelbare demping
• 800 modeljaar 2020
• 851 Akoestisch glas voorste zijruiten
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
• DB2 Business pakket
• Luchtvering
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via
toets
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