
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 30604525  

Mercedes-Benz C-Klasse Estate 63 AMG S
Night|Panorama|Driverspack|Rij-

assistentie|Keyless|Burmester|Memory Aut7

  

Omschrijving
Full options C 63 S Estate met slechts 56 dkm.
Voorzien van oa AMG Driver's Package met Vmax 280
km/uur, AMG Performance uitlaat (schakelbaar), AMG
Performance stuur in leder/alcantara, AMG 19"
gesmede velgen in matzwart, AMG Nightpakket, AMG
Panamericana grille, AMG performance remsysteem
met rode remklauwen, rij-assistentiepakket met
adaptieve cruise control,
stuur/spoor/dodehoekassistent, Keyless-Go
comfortpakket, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~30604525

Specificaties
Km-stand: 56.699
Datum deel 1: 03-2016
Kleur: Obsidiaanzwart
Interieur: AMG Nappaleder zwart met wit

stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 510 PK
BTW verrekenbaar: Nee

https://mb-vos.nl/~PDF~30604525
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 30604525
https://mb-vos.nl/~PDF~30604525


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 30604525  

Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 611 Uitstapverlichting
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve
bochtenverlichting, afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 662 19" kruisspaaks gesmede AMG velgen in matzwart en glansgedraaide
velgrand
• 720 Dakrail zwart
• 772S AMG styling met splitter is chroom, A-wing in hoogglanzend zwart,
A-wing in chroom icm zwarte flics, achterskirt met diffusorvinnen, sierlijst in
chroom, skirts met chroomwing en AMG kofferspoiler
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels
voetherkenning
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• AMG Panamericana grille
• Elektrisch glazen panorama-dak
• FS Estate
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• 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
• R01 zomerbanden
• U47 AMG kofferspoiler
• U70 AMG remsysteem met composietremschijven 390x36mm voor om
360x26mm achter
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en
bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische bediening
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in nappaleder/alcantara met F1-
schakeling
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 309 cupholder
• 431 Gegalvaniseerde F1-schakelpaddels aan stuurwiel
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee klimaatzones en
actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 Pianolak zwart/aluminium dwarsgeslepen licht
• 811a AMG exclusief nappa geperforeerd nappa leder
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• P86 AMG 63 interieur
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U09 dashboard en portieren in Artico leder
• U17 veiligheidsgordels zwart
• U22 elektrisch verstelbare lendensteun
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service voorbereiding
connect me-service
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 448 touchpad
• 518 universeel media interface
• 531 COMAND Online: 8,4" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hotspot, multimediasysteem met SD-slot en 10GB
geheug
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• B54 Live Traffic Information
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief Brake
Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve spoorassistent en
ac
• 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
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 299 PRE-SAFE preventieve bescherming van de inzittenden
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels
camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• Alarm klasse 4/5 voertuig volg systeem met
meldkamerabonnement
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P44 parkeerpakket: actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en
achteruitrijcamera
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag

Overige
• 20P Business-pakket plus met navigatie, licht- en regensensor,
Intelligent Light System, stoelverwarming en grotere tank
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300 km/u
• 427 AMG Speedshift MCT 7-traps sportversnellingsbak met 4
rijprogramma's en Race Start-functie
• 466 AMG dynamische motorsteunen tbv meer sportiviteit of meer
comfort
• 467 AMG-achterassperdifferentieel elektronisch
• 488 AMG Ride Control sportonderstel met adaptief verstelbare
demping en 3 verschillende programma's
• 806 modeljaar 2016
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• K14 Assist onderhoudssysteem met 20000 km interval
• M40 AMG motor cilinderinhoud 4.0 liter
• M177 AMG V8 benzinemotor
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via
toets
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