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Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 63 AMG 4-M Designo / Magic Sky /
Burmester3D / Driverspack / Standkachel Aut7 .

  

Omschrijving
Bekledingcode: 561

Een AMG S63 coupé 4-Matic met 585PK is an sich al
een exclusieve verschijning, maar dit exemplaar is
uitgerust met bijna denkbare opties zoals Led-
Intelligent Light System inclusief Swarowski-
kristallen, AMG Driver’s Package met V-max 300
km/h, Panoramadak met MAGIC SKY CONTROL, 20"
AMG gesmede velgen, AMG Nightpakket inclusief,
zwarte raamlijsten, Designo pianolak …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~30496442

Specificaties
Km-stand: 63.082
Datum deel 1: 02-2017
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: Designo zwart nappaleder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 585 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 5U5 Led-Intelligent Light System met Swarowski-
kristallen
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 753 20" 5-dubbelspaaks gesmede AMG velgen
titaangrijs/glansgedraaid
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 776 AMG verbrede voorschermen
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• B06 grijze remklauwen met AMG opschrift
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P35 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlic
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels,
raamlijsten, daksierlijsten en privacyglas
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 228 standkachel en koeling met afstandsbediening
en 3 voorkeurstijden
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 310 dubbele cupholder
• 398 Panoramadak met MAGIC SKY CONTROL
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 443 verwarmd stuurwiel
• 540 elektrisch zonnescherm voor de achterruit
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditiong
met 3 klimaatzones, motorrestwarmte-installatie,
actief fijnstof/koolstoffilter
• 682 brandblusser
• 872 stoelverwarming achter
• 902 Stoelverwarming voor
• 906 verwarmde armleuning voor
• B24 afstandsbediening voor standkachel
• 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
• U24 AMG velours matten exclusief
• U25 AMG verlichte instaplijsten

Infotainment
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van
Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 379 Geïntegreerde telefoonmodule met bluetooth
• 448 touchpad
• 502 3 jaar gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online
mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met
hoge resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met
3D-kaartweergave en dynamische routegeleiding,
smartphone-integratie via Android Auto of Apple Car
• 814 DVD/CD/MP3-speler en wisselaar
• 867 SPLITVIEW: gelijktijdig andere beeldweergave op
het gehele scherm
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl.
adaptive brake met noodingreep
• 253 PRE-SAFE Plus remsysteem met actieve
voetgangersbescherming
• 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
• 463 Head-up display met snelheidsassistent,
navigatie en weergave assistentiesystemen
• 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
• 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

Overige
• 231 Garagedeuropener
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300
km/u
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 807 modeljaar 2017
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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