Mercedes-Benz C-Klasse Coupé 63 S AMG Edition 1 Performance |
Burmester | Mem Aut7

Omschrijving

Specificaties

Bekledingcode: 861

Km-stand:
Datum deel 1:
Kleur:
Interieur:

In zeer nette staat, voorzien van grote beurt, nieuwe
remschijven/blokken én nieuwe banden rondom. Prijs
is inclusief BTW/BPM. Bel voor een afspraak: Ferdy
Vos 06-53201070
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Brandstof:
Transmissie:
Vermogen:
BTW verrekenbaar:
Wegenbelasting:
Nieuwprijs:
Prijs:

89.545
01-2017
Selenietgrijs metallic
Edition 1 zwart nappaleder met
geel stiksel
Benzine
Automaat
510 PK
Ja
€ 253 - 286 per kwartaal
€ 148.442,–
€ 73.950,–

Exterieur

Infotainment

• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 611 Uitstapverlichting
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 767 19/20" tienspaaks gesmede AMG velgen in
matzwart met glanzende velgrand
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 877 afzonderlijke koﬀerbakvergrendeling
• B51 tireﬁt incl. luchtkompressor
• 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,
• P90 AMG 63 pakket exterieur
• P97 AMG Edition 1
• U47 AMG koﬀerspoiler
• U70 AMG remsysteem met composietremschijven
390x36mm voor om 360x26mm achter

• 11U Remote Online met oa: geograﬁsch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen,
opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden dmv spraaksturing
Hey Mercedes, touchscreen bediening en WiFi
hotspot
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik
van Mercedes me connect-services
• 367 Live Traﬃc Information
• 448 touchpad
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm
kleurendisplay, USB-interface en bluetooth streaming
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 818 CD speler

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra
bagagenetten en bekerhouders
• 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
• 287 achterbankleuning in delen neerklapbaar
• 301 zwart half lederen bekleding met contrast
stiksel
• 309 cupholder
• 555 AMG Performance-stoelen
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• P86 AMG 63 interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
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Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 218 Achteruitrijcamera
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 463 Head-up display met snelheidsassistent,
navigatie en weergave assistentiesystemen
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met
PARKTRONIC en achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300
km/u
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 466 AMG dynamische motorsteunen tbv meer
sportiviteit of meer comfort
• 488 AMG Ride Control sportonderstel met adaptief
verstelbare demping en 3 verschillende programma's
• 807 Modeljaar 2007
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende
rijprogramma’s
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met
klepregeling via toets

