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Mercedes-Benz S-Klasse 580e Lang AMG
Massage|HUD|Softclose|Energizing Air|Rij-assist|Stoelkoeling 4x Aut9

  

Omschrijving
2023 en direct uit voorraad leverbaar! Zeer compleet
uitgerust met oa Augemented Reality Head-Up
display, energizingpakket incl. massagestoelen,
geventileerde en verwarmde comfortstoelen met
geheugen voor/achter, dashcam, rij-
assistentiepakket, keyless-go pakket, softclose,
warmtecomfortpakket, verwarmd sportstuur, Urban
Guard voertuig beveiliging, Air Balance, Energizing
Air Control, actieve sfeerverlichting in 64 kleuren, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~32747632

Specificaties
Km-stand: 1.023
Datum deel 1: 01-2023
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart geperforeerd nappaleder

in ruitpatroon
Brandstof: B,E
Transmissie: Automaat
Fabrieksgarantie: t/m 03-01-2025
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 8u1 Geëloxeerde sierlijsten
• 30U projectiefunctie via koplampen voor lijnen
• 42U projectiefunctie via koplampen voor pictogrammen
• 43U projectiefunctie via koplampen voor animaties
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 318 DIGITAL LIGHT (HD-systeem met projectiemodule met meer dan 1 miljoen pixels
per koplamp)
• 413 elektrisch panoramadak met schuif/kantelfunctie en zonnescherm
• 587 omgevingsverlichting met projectie van Mercedes-Benz
• 596 warmtewerend en infrarood reflecterend dubbel gelaagd glas rondom
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten, achterbumper en skirts
• 840 warmtewerend privacyglas
• 874 MAGIC VISION CONTROL: verwarmd adaptief ruitenwissersysteem
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 883 sluitbekrachtiging portieren en kofferdeksel
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• B51 tirefit incl. luchtkompressor
• B53 soundgenerator buitengeluid voor hybride en elektrische voertuigen
• E16 slotbouten voor de velgen
• Elektrisch glazen panorama-dak
• R01 zomerbanden
• R06 wielen met geluidsdemping voor lager geluidsniveau
• R8N Breedset bandenmaat (achter breder dan voor)
• RVQ 20" AMG multispaaks velgen in Titaangrijs/glansgedraaid in breedset
• U29 geperforeerd sportremsysteem met Mercedes-Benz opschrift

Interieur
• 8UO verwarmd ruitensproeierreservoir
• 51U zwarte interieurhemel
• 223 comfortzitplaatsen achter elektrisch verstelbaar inclusief memory en
comforthoofdsteunen met extra kussens, geïntegreerd ISOFIX en luxe middenarmsteun
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 276 MEMORY-pakket achter
• 282 geïntegreerd skiluik in de achterbank
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 402 comfortstoelen achter met verwarming en ventilatie
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische multicontourstoelen incl. massage
• 436 comforthoofdsteunen bestuurder/bijrijder
• 443 verwarmd stuurwiel
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 582 Thermotronic achter: volautomatische airconditioning met zone regeling
• 597 Voorruit verwarmbaar
• 726 middenconsole in kristallook zwart
• 801 zwart nappaleder in exclusief ruitpatroon
• 878 actieve sfeerverlichting (lichtstrook met functies voor spraakbediening en rij-
assistentiesystemen)
• 891 Sfeerverlichting premium in 64 kleuren
• 906 verwarmde armleuning voor
• 907 Verwarmde armleuning achter
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en 12V-aansluiting
• H02 sierdelen openporig populierenhout antraciet
• L5C AMG multifunctioneel afgevlakt sportstuur in nappaleder/gegalvaniseerd met touch
control buttons en F1-schakeling
• P21 AIR BALANCE-pakket: verbeterde luchtfiltering, ionisering en parfumering
• P53 Energizing Air Control pakket
• P64 memorypakket voor: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met parkeerstand,
comforthoofdsteunen en PRE-SAFE positionering
• P69 warmtecomfortpakket: verwarmbare armleuningen en middenarmsteunen
• PBS ENERGIZING-comfortprogramma voor
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 verlichte instaplijsten met Mercedes-Benz opschrift
• U26 AMG vloermatten met AMG opschrift
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte

Infotainment
• 01U MB Connect Services voor navigatie
• 13U Mercedes-Benz Connect - EV-functies
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 17U Android Carplay
• 17U Google Carplay
• 20U Voorbereiding Car Sharing incl. transfer digitale sleutel
• 22U MBUX entertainment
• 32U personalisatie voor geluidsweergave
• 34U Remote services premium
• 38U Remote & Charging Services Plus
• 72B vijf extra USB-aansluitingen
• 77B MBUX-interieurassistent: innovatieve interpretatie hand- en armbewegingen
• 79B DAB voorbereiding (activeerbaar dmv MB Connect)
• 321 vingerafdruk biometrische gebruiksidentificatie
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 355 MBUX digitaal verbonden dmv spraaksturing Hey Mercedes, touchscreen
bediening en WiFi hotspot
• 365 10'' Widescreen mediadisplay navigatie
• 367 Live Traffic Information
• 384 Communicatie (LTE Advanced) voor het gebruik van Mercedes me connect-
services
• 445 MBUX augmented reality head-up display
• 451 3D bestuurdersdisplay
• 463 Head-up display met weergave van snelheid, verkeersborden, navigatie en
assistentiesystemen
• 502 36 maanden gratis navigatie updates vanaf nieuw
• 534 Connect 20 Premium NTG7
• 537 DAB digitale radiotuner
• 810 Burmester 3D Surround Sound Systeem met 15 high-end luidsprekers en 2
frontbass woofers
• 868 12,3 inch hoge resolutie media display
• 897 draadloos telefoon opladen
• PBG Connectiviteitspakket premium: personal assistant met uitgebreide service
en ondersteuning
• PBH Remote parkeerpakket: volautomatische parkeren op afstandsbediening
• U19 MBUX augmented reality voor navigatie

Veiligheid
• 8U8 i-Size kinderzitbevestiging
• 21U Videoregistratiefunctie dmv dashcam
• 27U Intelligent Park Pilot (Valet Parking)
• 31U Mercedes Me Connect voertuig volg systeem
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met dynamische afstandsregeling,
actieve stuurassistent en Stop&Go Pilot
• 243 Actieve spoorassistent dmv infrarood en camera's
• 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
• 290 window airbags
• 291 Pelvis beckenairbags
• 292 PRE SAFE Impuls Side
• 293 side-airbags
• 294 knie-airbag
• 325 middenairbag
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 501 360 graden camera systeem
• 503 Remote Park-Pilot
• 507 Geheugenfunctie parkeerassistent
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning middels camera
• 546 Intelligent Drive automatische snelheidsregeling (mogelijk ahv
verkeersborden)
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 817 alarmsirene voor diefstal/inbraakalarm
• 882 Interieurdetectie
• K32 actieve autonome rijbaanwissel assistent
• K33 automatische autonome wegrijassistent vanuit stilstand
• K34 Autonome snelheidsaanpassing obv maximumsnelheid (in/uitschakelbaar)
• K40 Rijstrook voor hulpdiensten met overschrijden rijstrookmarkering
• K41 Noodstopassitent met hands-off rijstrookwisselfunctie
• P20 rijassistentiepakket plus: DISTRONIC PLUS met stuurassistent en Stop&Go
Pilot, PRE-SAFE PLUS, BAS PLUS met kruispuntassisten
• P82 URBAN GUARD voertuigbescherming plus
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 63B voertuigstekker xEV-oplaadaansluiting type2/combo 2
• 228 standkachel en -koeling met 3 instelbare voorkeurstijden
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3 rijprogramma's en
stuurschakeling
• 489 AIRMATIC: adaptieve luchtvering met ADS PLUS en verschillende
rijprogramma's met hoogteregeling
• 803 modeljaar 2023
• 950 sportpakket AMG
• Electronic climate control
• FV lange wielbasis
• K13 Assist onderhoudssysteem met 25000 km interval
• Luchtvering
• Matrix led koplampen
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