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Mercedes-Benz CKlasse
Coupé 63 AMG S Premium Plus Pack

€ 99.900,-

2019

51.224 KM

Kenmerken

Merk

Mercedes-Benz

Bouwjaar

-

Tellerstand

51.224 KM

Model

C-Klasse

Kleur

grijs metallic

Vermogen

510 PK

Type

Coupé 63 AMG S
Premium Plus Pack

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

3982 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1720 KG

Prijs

€ 99.900,-

Foto's voertuig

Comfort & Interieur

Airco automatisch
Armsteun voor
Audio installatie premium
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Carbonafwerking interieur
Connected services
Draadloze telefoonlader
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Keyless start
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Luxe lederen bekleding
Multimedia-voorbereiding
Navigatie-systeem full map + hard disk
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Sportstoelen
Sportstuur
Spraakbediening
Stof/kunstlederen bekleding
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuurwiel multifunctioneel
Telefoonintegratie premium
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Achterspoiler
Aluminium delen exterieur
AMG-styling
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Elektrisch glazen panorama-dak
Grootlicht-assistent
Keramische remschijven
Keyless entry
Koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 19"
Matrix LED koplampen
Sportonderstel
Variabele stuuroverbrenging
Warmtewerend glas

Veiligheid

ABS
Accident Avoidance System
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Adaptief demping systeem
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem
Anti Slip Control
Bots waarschuwing systeem
Cruise control adaptief met Stop&Go
Electronic Brake Distribution
Electronic Stability Program
ESP
Extra getint glas
Hill hold-functie
Parkeer-assistent

Overig

2
Head-up display

Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Rondomzicht camera
Start/stop systeem
Startblokkering
Stuurhulp
Traction control
Verkeersbord detectie

Opmerkingen

Overcomplete en in zeer nette staat verkerende Mercedes C63 Coupe AMG S. De C63S is met veel liefde bereden en onderhouden,
wat goed aan de auto is af te zien.
Het onderhoud is uitgevoerd door de Mercedes dealer en de volledige historie is aanwezig. Inclusief alle documentatie,
reservesleutel, onderhoudsfacturen en het RDW Tellerrapport.
Tsja waar moeten we beginnen bij deze geweldenaar. Zowel op sportief gebied en afwerkingsniveau is dit de absolute topklasse.
Ze hebben bij de AMG motorfabriek een fantastische 4.0 liter V8 biturbo motor ontwikkeld. In lijn met de Mercedes-AMG traditie
wordt de motor met de hand gebouwd. Door middel van de achterwielaandrijving worden de 510 paardenkrachten losgelaten op
het wegdek en het geluid van de V8 biturbo motor zorgt voor een glimlach van oor tot oor. U kunt de automatische transmissie
ook zelf bedienen met de ﬂippers achter het stuurwiel. Niet alleen de acceleratie is indrukwekkend, maar ook het afremmen. Om
tot stilstand te komen is de C63S voorzien van keramische remschijven.
Hoogwaardig vakmanschap en natuurlijke materialen komen samen in het lederen interieur. De met leder beklede sportstoelen
zijn elektrisch in alle mogelijke zitposities in te stellen, zodat u altijd voortreﬀelijk achter het stuur zit van deze fantastische auto.
Het elektrisch bedienbare panoramadak geeft extra licht en frisse lucht.
U krijgt bij aankoop het RDW Tellerrapport meegeleverd om de kilometerstand te garanderen.
Eventueel inruil mogelijk.
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u ons altijd bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Versteegh Automotive
M. Versteegh
tel. 0294-232400
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