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Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe 43 4M+ 21" / Night /
Performance Uitlaat / Massage / Keyless / Burmester / …

  

Omschrijving
Full options met oa AMG Nightpakket, 21" AMG zwart
gesmede kruisspaaks velgen, AMG Performance
schakelbare uitlaat, actieve multicontourstoelen met
massage, schuif/kanteldak transparant, rij-
assistentiepakket, keyless-go pakket, Widescreen
cockpit icm Comand, Burmester Surround
Soundsysteem, DAB radio, sluitbekrachtiging, 3-
zitsbak, warmtecomfortpakket, geïntegreerde
garagedeuropener, air-balance, 360 graden camera,
…
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~30583681

Specificaties
Km-stand: 65.637
Datum deel 1: 11-2019
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: AMG zwart nappaleder met

contrast stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 368 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en
comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling,
actieve bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische
hoogteregeling en blauw begrotingslicht
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• B06 grijze remklauwen met AMG opschrift
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd,
verstelbaar en inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten,
daksierlijsten en privacyglas
• R01 zomerbanden
• RWE AMG 21" kruisspaaks matzwarte velgen met gepolijste rand
in breedset

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische
bediening
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 310 dubbele cupholder
• 332 zonnescherm achteruit (mechanisch verstelbaar)
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen
incl. massage
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 568 Driezits achterbank met volwaardige middenstoel
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones
en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• 902 Stoelverwarming voor
• 906 verwarmde armleuning voor
• H80 Sierdelen in pianolak zwart
• L6J AMG Performance stuurwiel in nappaleder met aluminium
schakelpaddels en touch controlbuttons
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en
parfumering
• P69 warmtecomfortpakket: verwarmbare armleuningen en
middenarmsteunen
• P72 ENERGIZING-comfortpakket: maatgesneden afstemming van
oa airco, geuren, verlichting, muziek en stoelmassage
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 01U MB Connect Services voor navigatie
• 08U MB connect
• 09U: Car monitoring dmv MB Connect
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone
lightingkabel
• 15U voorbereiding smartphone integratie
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 79B DAB voorbereiding (activeerbaar dmv MB Connect)
• 231 geïntegreerde garagedeuropener in de binnenspiegel
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 464 Widescreen cockpit
• 502 36 maanden 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
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met soundoptimalistatie en
afgestemde elektronica- en akoestiekelementen
• 866 voorbereiding voor entertainment achter
• 896 voorbereiding voor telefoon als digitale voertuig sleutel
• 899 Multifunctionele telefonie: draadloos telefoon opladen en koppeling
buitenantenne

Veiligheid
• 8U7: veiligheidsgordels achter met gordelkrachtbegrenzers
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk ahv
verkeersborden)
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• K32 actieve autonome rijbaanwissel assistent
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• K34 Autonome snelheidsaanpassing obv maximumsnelheid
(in/uitschakelbaar)
• 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
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-/inbraakalarminstallatie met
wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 4-Matic AMG specifieke 4-wielaandrijving met optimale koppelverdeling
• 256 AMG Track Pace
• 421 AMG Speedshift TCT 9-traps versnellingsbak met 4 rijprogramma's
• 459 AMG Ride Control onderstel met 3 rijprogramma's
• 800 modeljaar 2020
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via toets
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