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Mercedes-Benz S-Klasse 500 4-M AMG Panorama / Standkachel /
Massage / Entertainment / TV Aut7

  

Omschrijving
Een waanzinnig mooie S500 4-Matic met AMG pakket
inclusief 63 AMG uitlaten, rode AMG remklauwen en
20" AMG lichtmetalen velgen. Icm het privacyglas en
een volglazen panoramadak een echte eyecatcher.
Bovendien bijzonder compleet met oa Distronic Plus:
adaptieve cruise control met actieve stuurassistent
en stop/go, actieve dodehoek assistent en actieve
spoorassistent met ingreep, Burmeister Surround
Soundsysteem, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~29468113

Specificaties
Km-stand: 88.318
Datum deel 1: 03-2014
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 455 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 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
• 596 warmtewerend en infrarood reflecterend dubbel gelaagd glas
rondom
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 769 20" lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glansgedraaid
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief ruitenwissersysteem
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• AMG sportuitlaat met 4 eindstukken
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 51u interieurhemel in stof zwart
• 201A zwart volledig lederen bekleding
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening en 3
voorkeurstijden
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 277 AMG sportstuur in aluminium/nappaleder met F1-schakelpaddels
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 289 Stuurwiel hout/nappa leder
• 310 dubbele cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl.
massage
• 439 easy adjust uitneembare hoofdsteun bijrijder
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning voor/achter met
aparte klimaatzones
• 729 populierenhout zwart glanzend inclusief rollo bekerhouder
• 872 stoelverwarming achter
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 7 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• AMG aluminium sportpedalen met rubber noppen
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• Elektrische ramen met comfortsluiting
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels
met parkeerstand, comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U25 AMG verlichte instaplijsten in geborsteld rvs
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 12,2" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hots en 10GB geheugen
• 810 Burmester Surround Sound Systeem met 13 luidsprekers en
590 watt 9-kanaals DSP-versterker
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• 864 Entertainment pakket achter: 2 kleurenbeeldschermen met
draadloze hoofdtelefoons, een aparte DVD-speler en
afstandsbediening
• 865 tv-tuner incl. digitale tv-ontvangst met oa meerkanaalsgeluid,
EPG en videotekst
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op het gehele
scherm
• B54 Live Traffic Information
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth telefonie geïntegreerd
• Fullmap multimediasysteem met internetondersteuning
• Linguatronic Nederlandse spraaksturing
• P46 individueel entertainment achter: twee 25,4 cm displays, DVD-
speler, 2 IR hoofdtelefoons en afstandsbediening
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 4-Matic: continu variabele 4-wielaandrijving
• 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
• 253 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve
voetgangersbescherming
• 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
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• ABS en BAS
• Accident Avoidance System
• Airbag(s) side achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag(s) window
• Airbag bestuurder en passagier
• ESP Electronic Stability Programma met zijwind- en
bochtenassistent
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met stuurassistent
en Stop&Go Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met kruispuntassisten
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• U28 Versterkt remsysteem
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en
verschillende rijprogramma's met hoogteregeling
• 950 sportpakket AMG
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Luchtvering
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