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Mercedes-Benz SL-Klasse 63 AMG Magic Sky | Drivers Package |
Massage | Rij-assistentie | Keyless | Aut7

  

Omschrijving
Full option Mercedes-AMG SL63 met oa rij-
assistentiepakket, rijdynamische multicontourstoelen,
geventileerde en verwarmde stoelen, AIRSCARF,
panoramadak met MAGIC SKY CONTROL, rij-
assistentiepakket, keyless-go, sluitbekrachtiging,
elektrisch windscherm, 19/20" gesmede velgen in
zwart/glansgedraaid, Active Body Control obv
Airmatic luchtvering, AMG mechanisch
sperdifferentieel, AMG Drivers Package,
achteruitrijcamera, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~31571165

Specificaties
Km-stand: 69.250
Datum deel 1: 09-2014
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: AMG zwart geperforeerd

nappaleder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 585 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 09T binnenzijde kofferdeksel van carbon
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 285 elektrisch bedienbaar geïntegreerd windscherm
• 412 Panoramavariodak met MAGIC SKY CONTROL
van glas met inschakelbare transparantie
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 608 adaptieve grootlichtassistent
• 622 Intelligent Light System dynamisch bi-xenon
met variabele lichtverdeling en
koplampreinigingsinstallatie
• 767 19/20" tienspaaks gesmede AMG velgen in
matzwart met glanzende velgrand
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 805 modeljaar 2015
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten
middels voetherkenning
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief
ruitenwissersysteem
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met
afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• B06 grijze remklauwen met AMG opschrift
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• FR Roadster
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• R01 zomerbanden
• U47 AMG kofferspoiler

Interieur
• 91U zwarte hemelbekleding
• 246 AMG analoog uurwerk van IWC geïntegreerd in
het dashboard
• 301 zwart half lederen bekledign met contrasterend
stiksel
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor
bestuurder en passager
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• 801a Zwart nappa lederen bekleding
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning
• U25 AMG verlichte instaplijsten in geborsteld rvs
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 518 universeel media interface
• 527 COMAND Online 7" harddisknavigatie geheel
Europa in 3D, multimediasysteem met SD-cardreader,
10 GB geheugen en Picture Viewe
• B54 Live Traffic Information
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS
inclusief Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE
rem, actieve spoorassistent en ac
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen
in het display
• 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
• 260B airbagschild rondom
• 345 licht- en regensensor
• 347 E-call: noodoproepsysteem Europa
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en
herkenning middels camera
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 250 AMG Drivers Package maximumsnelheid 300
km/u
• 427 AMG Speedshift MCT 7-traps
sportversnellingsbak met 4 rijprogramma's en Race
Start-functie
• 471 AMG achterassperdifferentieel met 40%
sperwerking
• 487 AMG sportonderstel obv Active Body Control
met verschillende rijprogramma's en instelbare
rijhoogte
• 915 grotere brandstoftank (75 liter)
• K14 Assist onderhoudssysteem met 20000 km
interval
• M55 cilinderhoud 5,5 liter

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 31571165
https://mb-vos.nl/~PDF~31571165

