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Mercedes-Benz M-Klasse 63 AMG Performance 4-M Panorama /
Standkachel / Camera / Active Curve System / Harman-Kardon …

  

Omschrijving
ML 63 AMG Performance met 558 pk in smetteloze
staat met volledige historie. Bijzonder compleet
uitgerust met oa Active Curve System obv Airmatic
luchtvering, achteruitrijcamera, standkachel/koeling
met afstandsbediening, panoramadak, Comand
Online, Harman-Kardon Pro Logic 7 Surround
Soundsysteem, diefstal- en inbraakalarm, elektrisch
verstelbare stoelen met verwarming en geheugen,
zwarte hemelbekleding, lederen dashboard, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24725184

Specificaties
Km-stand: 115.424
Datum deel 1: 03-2013
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: AMG geperforeerd zwart leder

met contrast stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 557 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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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
• 260 wegval type-aanduiding
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en
zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de koplampen
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon met
variabele lichtverdeling en koplampreinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 798 21" AMG 5-dubbelspaaks velgen
• 840 warmtewerend privacyglas
• 846 AMG treeplanken in aluminiumlook met
rubbernoppen
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en
sluiten met afstandsbediening
• E60 Chroomvinnen motorkap
• Elektrisch glazen panorama-dak
• Elektrisch schuif-/kanteldak
• Lichtmetalen velgen 21"
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R01 zomerbanden
• U70 AMG remsysteem met composietremschijven
390x36mm voor om 360x26mm achter

Interieur
• 201A zwart volledig lederen bekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara
met F1-schakeling
• 441 elektrisch verstelbare stuurkolom
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 Sierdelen in geslepen aluminium licht / klavierlak
zwart
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 sfeerverlichting in 3 kleuren, interieurverlichting,
verlichte bekerhouder en verlichte instaplijsten Mercedes-
Benz opschrif
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen
en PRE-SAFE positionering
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• Y90 Designo interieurhemel Dinamica zwart

Infotainment
• 527 COMAND Online 7" harddisknavigatie geheel Europa
in 3D, multimediasysteem met SD-cardreader, 10 GB
geheugen en Picture Viewe
• 810 Harman Kardon Logic 7® Surround
Soundsystem:14 hoogvermogensluidsprekers icm 830
watt DSP-versterker met Dolby Digital 5.1 e
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in
het display
• 252 Collision Prevention Assist incl. adaptive brake
• 260B airbagschild rondom
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie
met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en
interieurdetectie

Overige
• 4-Matic AMG specifieke 4-wielaandrijving met optimale
koppelverdeling
• 214 Onderstel met adaptief dempingssysteem
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare
voorkeurstijden
• 427 AMG Speedshift MCT 7-versnellingsbak met 3
schakelprogramma's en F1-schakeling aan het stuur
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 468 Active curve system met actieve overhelstabilisatie
• 489 AMG-sportonderstel op basis van AIR BODY
CONTROL, Luchtvering met continu verstelbare demping
• 803 modeljaar 2013
• 915 grotere brandstoftank (93 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Luchtvering en automatische niveauregeling
• M55 cilinderhoud 5,5 liter
• P30 AMG Performance Package: 571 pk met 900 NM en
AMG Carbon motorafdekking
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