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Mercedes-Benz GLC Coupé 43 AMG 4-M Carbon|Designo
lak|Distronic|Keyless|Burmester|HUD|Stoelventilatie|21"

  

Omschrijving
Full option AMG GLC 43 4-M, origineel af fabriek in
Designo Seleniet Magno met AMG zwart geperforeerd
nappa leder met rood stiksel. Oa voorzien van AMG
carbon interieurpakket, AMG carbon exterieurpakket,
AMG treeplanken, AMG rode remklauwen, AMG 21"
lichtmetalen velgen, AMG panamericana grille, AMG
Nightpakket, AMG spoiler in carbon, AMG
performance uitlaat, AMG zwarte logo's en type-
aanduiding, dashboard en portieren in …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~32314609

Specificaties
Km-stand: 17.962
Datum deel 1: 05-2019
Kleur: Designo Magno Selenietgrijs
Interieur: AMG geperforeerd nappaleder

zwart met rood stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 368 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 297U Designo Selenietgrijs Magno
• 414 elektrisch schuif/kanteldak transparant met zonnescherm en
comfortsluiting
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 611 Uitstapverlichting
• 632 LED High Performance koplampen
• 684 21" AMG 5-dubbelspaaks velgen glansgedraaid/zwart glanzend
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 776 wielkastverbreding
• 840 warmtewerend privacyglas
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten middels voetherkenning
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen
met chroominleg en startknop
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met
afstandsbediening
• AMG Panamericana grille
• B28 AMG Carbonpakket exterieurpakket II: buitenspiegels en kofferspoilers in
carbon
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• DA4 Business Solution AMG
• FC Coupe
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• P31 AMG pakket exterieur: AMG voor- en achterbumper, AMG grille, AMG side-
skirts met dorpelverbreding, AMG diffuser icm dubbele uitlaten, AMG 15 mm
verlaagd onderstel, AMG geperforeerde remschijven en verzwaarde remklauwen
met opschrift
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en
inklapbaar
• P55 Nightpakket: hoogglans zwarte spiegels, raamlijsten, daksierlijsten en
privacyglas
• R01 zomerbanden
• U93 AMG kofferspoiler in Carbon

Interieur
• 30P opbergpakket: pompadourstassen, extra bagagenetten en bekerhouders
• 51U zwarte interieurhemel
• 241 AMG geperforeerd nappaleder zwart met rood stiksel
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en elektrische bediening
• 270 GPS Antenne
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 309 cupholder
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 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
• 682 brandblusser
• 723 bagageruimte afdekking
• 872 stoelverwarming achter
• 876 interieurverlichtingspakket
• 877 ambienteverlichting instelbaar in 3 kleuren
• 888 Afsluitbare laadbodem
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en 12V-aansluiting
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon
• P29 AMG pakket interieur: AMG sportstoelen in leder/alcantara met contrast
stiksel, AMG afgevlakt sportstuur met F1-schakeling, dashboard/portieren in leder
met contrast stiksel, zwarte hemelbekleding, AMG aluminium sportpedalen en
AMG vloermatten
• 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
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte

Infotainment
• 01B Nederlandse handleiding
• 02U MB Connect services voor communicatie en bureau
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem,
voertuiglocatie bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 274 geïntegreerde telefoonantenne tbv betere ontvangstkwaliteit
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 362 Communicatiemodule LTE (4G)
• 367 Live Traffic Information
• 448 touchpad
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 531 COMAND Online: 12,2" harddisknavigatie Europa in 3D,
geïntegreerde wifi-hots en 10GB geheugen
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester® Surround Sound Systeem met
soundoptimalistatie en afgestemde elektronica- en
akoestiekelementen
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• 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
• 70B veiligheidshestje bestuurder
• 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
• 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
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 817 alarmsirene voor diefstal/inbraakalarm
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• 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
• 421 AMG Speedshift TCT 9-traps versnellingsbak met 4
rijprogramma's
• 489 AMG-sportonderstel op basis van AIR BODY CONTROL,
Luchtvering met continu verstelbare demping
• 809 modeljaar 2019
• 893 Keyless startsysteem
• 916 grotere brandstoftank (66 liter)
• B59 AMG DYNAMIC SELECT met 5 verschillende rijprogramma’s
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km interval
• Luchtvering
• M002 motor met turbocompressor met turboluchtkoeling
• M005 4-Matic 4-wielaandrijving
• M016 Motor met verhoogd vermogen
• U78 AMG Performance uitlaat inschakelbaar met klepregeling via
toets
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