MERK

Mercedes-Benz

MODEL

GLE

UITVOERING

63 S AMG 4MATIC+
Premium Plus | Vol |
BTW |

FABRIEKSKLEUR

Obsidianblack

DATUM EERSTE TOELATING

01-12-2020

PRIJS

€1

Exterieur

Infotainment

-Elektrisch glazen panorama-dak

-Audio installatie high end

-Geluid- en warmtewerend glas

-DAB ontvanger

-Metaalkleur

-Head-up display

-Night Pakket

-Audio installatie premium

-Ruitensproeiers verwarmbaar

-Multimedia-voorbereiding

-Treeplanken

-Navigatiesysteem full map + hard disk

-AMG-styling

-Rondomzicht camera

-automatische snelheids begrenzing

-Spraakbediening

-automatische snelheids begrenzing

-Stuurwiel multifunctioneel

-automatische snelheids begrenzing

-WiFi voorbereiding

-Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

-zelfstandige rijstrookwissel

-Buitenspiegels elektr. met geheugen

-zelfstandige rijstrookwissel

-Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

-zelfstandige rijstrookwissel

-Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
-Buitenspiegels met verlichting
-Elektronische remkrachtverdeling
-Extra getint glas
-File assistent
-File assistent
-Grootlichtassistent
-Keyless entry
-Koplampen adaptief

-LED achterlichten
-LED dagrijverlichting
-Parkeer assistent
-Parkeersensor voor en achter

Interieur

Veiligheid

-Achterbank elektrisch verstelbaar

-Active Cornering Enhancement

-Achterbank verwarmd

-Airbag(s) hoofd achter

-Airco separaat achter

-Airbag(s) hoofd voor

-Bagage-scheidingsnet

-Airbag(s) knie

-Luxe lederen interieur

-Airbag(s) side voor

-Achterbank in delen neerklapbaar

-Airbag bestuurder

-Aluminium interieur afwerking

-Airbag passagier

-Bagagedek

-Alarm klasse 1(startblokkering)

-Binnenspiegel automatisch dimmend

-Anti Blokkeer Systeem

-Cruise control

-Anti doorSlip Regeling

-Electronic climate controle

-Autonomous Emergency Braking

-Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

-Bandenspanningscontrolesysteem

-Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen

-bots waarschuwing systeem

-Keyless start

-dodehoekdetectie met correctie

-Lederen stuurwiel

-dodehoekdetectie met correctie

-Sportstoelen

-dodehoekdetectie met correctie

-Sportstuur

-Dodehoek detector

-Stoel ventilatie voor

-Elektronisch Stabiliteits Programma

-Stoel ventilatie voor

-uitwijk assistent

-Stoel ventilatie voor

-uitwijk assistent

-Stuurwiel verwarmd

-uitwijk assistent

-Stuurwiel verwarmd

-Verkeersbord detectie

-Voorstoel(en) met massagefunctie
-Voorstoel(en) met massagefunctie
-Voorstoel(en) met massagefunctie
-Voorstoelen verwarmd

Overige
-Apple Carplay/Android Auto
-ENERGIZING-pakket plus
-Nieuwstaat

-Rijassistentiepakket
-Rijassistentiepakket Plus
-sluitbekrachtiging
-Stoelen-pakket
-Achteropkomend verkeer waarschuwing
-Achteropkomend verkeer waarschuwing
-Achteropkomend verkeer waarschuwing
-Afdaal assistent
-Bots herkenning systeem
-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
-Draadloze telefoonlader
-Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
-Kruisend verkeer detectie
-Kruisend verkeer detectie
-Kruisend verkeer detectie
-Luchtvering en automatische niveauregeling
-Matrix led koplampen
-Rijstrooksensor met correctie
-Stof/kunstlederen bekleding
-Volledig digitaal instrumentenpaneel

