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Mercedes-Benz S-Klasse Cabrio 650 Maybach 1 of 300 1ste eigenaar
642 km Aut7

  

Omschrijving
1ste eigenaar, origineel Nederlands geleverd en in
absolute nieuwstaat. In de prachtige speciale lak
Cote D'Azur Blauw metallic met
porselein/diepzeeblauw Maybach nappaleder
exclusive. Full options!!!! Originele Maybach is
ongebruikt aanwezig. Bel voor meer informatie: Ferdy
Vos 06-53201070

Specificaties
Km-stand: 642
Datum deel 1: 01-2018
Kleur: Cote D'Azur Blue metallic
Interieur: Designo nappaleder Exclusief

porselein/diepzeeblauw
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 630 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 5U5 Led-Intelligent Light System met Swarowski-kristallen
• 17R 20" MAYBACH gesmede velgen bi-color
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 261 wegval type-aanduiding op voorschermen
• 385 Cote D'Azur Blue Metallic - Designo speciale lak
• 596 warmtewerend en infrarood reflecterend dubbel gelaagd
glas rondom
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 MULTIBEAM LED Intelligent Light System met ULTRA
RANGE
• 744 blauwe cabriokap
• 744 stoffen kap in donkerblauw
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en
skirts
• 776 wielkastverbreding
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• FA Cabrio
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• R01 zomerbanden
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• Z01 speciale lak

Interieur
• 8UO verwarmd ruitensproeierreservoir
• 75U interieurhemel leder beige
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 288 AIRCAP: automatisch windschermsysteem boven de
voorruit en tussen de hoofdsteunen
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder en
passager
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen
incl. massage
• 443 verwarmd stuurwiel
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong met 3
klimaatzones, motorrestwarmte-installatie, actief
fijnstof/koolstoffilter
• 585 Maybach leder exclusieve porselein/diepzeeblauw
• 729 Designo sierdelen in magnolia notenbruin flowing lines
• 872 stoelverwarming achter
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• 906 verwarmde armleuning voor
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering
en parfumering
• P34 Exclusiefpakket
• P68 Warmtecomfortpakket inclusief verwarmde stuurwiel,
middenarmsteun en armleuning voor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem,
voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en
openen/sluiten
• 231 geïntegreerde garagedeuropener in de binnenspiegel
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes
me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 448 touchpad
• 463 Head-up display met weergave van snelheid,
verkeersborden, navigatie en assistentiesystemen
• 531 COMAND Online: 12,2" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hots en 10GB geheugen
• 537 DAB digitale radiotuner
• 811 Burmester® high-end 3D Surround Sound System met
vierentwintig luidsprekers, vierentwintig versterkerkanalen en
1540 watt to
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en
noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive brake
met noodingreep
• 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
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome
remingreep
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 610 Nightvision Plus: infrarood nachtzichtassistent met
persoonsherkenning
• 882 Interieurdetectie
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met
meldkamerabonnement
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met
stuurassistent en Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met
kruispuntassisten
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 487 S Magic Body Control: adaptief luchtgeveerd onderstel dat
zich vooraf instelt op oneffenheden dmv Road Surface Scan
• 675 geïntegreerde aansluiting druppellader
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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