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Mercedes-Benz AMG GTC Roadster 4.0 Designo Shape / Carbon /
Performance / NL Auto

  

Omschrijving
Laksoort: Matte

Origineel Nederlands geleverde auto met volledige
dealerhistorie. Uitgevoerd in de zeer exclusieve
matte lak Designo Iridiumzilver Shape gecombineerd
met Milaanrode cabriokap een waanzinnige
verschijning. Overladen met opties als distronic pro,
dodehoekassistent, spoorassistent, keyless-go,
geïntegreerde garagedeuropener, elektrisch
verstelbare Performance stoelen met memory,
Airscarf …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~26706342

Specificaties
Km-stand: 25.601
Datum deel 1: 07-2017
Kleur: Designo Iridiumzilver Shape
Interieur: AMG nappaleder exclusief icm

alcantara en grijze stiknaad
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 557 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 220 parkeersensoren voor/achter
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 632 LED High Performance koplampen
• 747 stoffen kap in Milaanrood
• 750 AMG chroompakket exterieur
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• 982U Designo Magno Iridiumzilver MAT exterieurlak
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• FR Roadster
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• R01 zomerbanden
• RXP 19/20" 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in
matzwart/glansgedraaid
• U70 AMG remsysteem met composietremschijven 390x36mm
voor om 360x26mm achter

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder en
passager
• 555 AMG Performance-stoelen
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone
regeling
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 621 zwart nappaleder exclusief icm alcantara met grijze
stiknaad
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting
• B29 AMG-instaplijsten in carbon
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• L6G AMG Performance-stuurwiel in microvezel DINAMICA zwart
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-
SAFE positionering

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem,
voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en
openen/sluiten
• 16P ME voertuig
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Geïntregreerde communicatiemodule Mercedes-Benz
Connect Me - Remote Online
• 367 Live Traffic Information
• 531 COMAND Online: 12,2" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hots en 10GB geheugen
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 22P Spoorpakket inclusief spoorassistent en dodehoekassistent
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 234 dodehoekassistent
• 239 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling en Collision Prevention Assist
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 293 side-airbags
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 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)
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag

Overige
• 201: AMG achterasbesturing
• 231 Garagedeuropener
• 256 AMG Track Pace
• 283 Windschot
• 429 AMG Speedshift DCT 7-traps sporttransmissie met 3
rijprogramma's, Race Start-functie en tussengas bij
terugschakelen
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 467 AMG-achterassperdifferentieel elektronisch
• 479 AMG RIDE CONTROL sportonderstel met instelbaar
dempersysteem
• 675 geïntegreerde aansluiting druppellader
• 808 Modeljaar 2018
• 915 grotere brandstoftank (75 liter)
• 927 Euro 6 uitlaatgasreiniging
• B14 motorafdekking in carbon
• C52 AMG-indoor car cover
• K14 Assist onderhoudssysteem met 20000 km interval
• M40 AMG 4.0 liter motor
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling
via toets
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