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Mercedes-Benz CLS-Klasse
63 AMG 558 Pk Performance Package
Bouwjaar:

2012 (5 april 2012)

Massa:

1.770 kg

Tellerstand:

125.674 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

37-XSV-9

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

557 PK

€ 49.950,Exterieur
LED koplampen

Lichtmetalen Velgen 19 Inch

Achterspoiler

AMG-styling

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Elektrische Achterklep

Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

Elektronische remkrachtverdeling

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Koplampen adaptief

LED dagrijverlichting

Luchtvering

Metaalkleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Parkeer assistent

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Parkeersensor voor en achter

Speciale kleur

Speciale kleur

Sportonderstel

Infotainment
Bluetooth systeem

Navigatie

Navigatie

Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Spraakbediening

Spraakbediening

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Luxe lederen bekleding

Luxe lederen bekleding

Airco

Armsteun achter

Armsteunen voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Carbonafwerking interieur

Carbonafwerking interieur

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Hoofdsteunen achter

Hoofdsteunen actief

Keyless start

Lederen stuurwiel

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Sportstoelen

Stoel verwarming/koeling

Stuurbekrachtiging

Stuurwiel electrisch verstelbaar

Zwarte hemelbekleding

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Dodehoek detector

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Isoﬁx

Rijstrooksensor

Rijstrooksensor

Vermoeidheids herkenning

Overige
Edition-pakket

Navigatie-pakket

Parkeer pakket

Spoor-pakket

Deze unieke en sportieve Mercedes 63 AMG is mat Manganite Gray Metallic van kleur. De auto is keurig onderhouden. De laatste
onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 125.644 door Bosch Car Service Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot en met
07-05-2021. Hiermee bieden wij deze Mercedes CLS AMG rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Het enige dat je met een auto als
deze moet doen is instappen, en dan zo snel en zo ver te rijden als je maar kunt. Alles wat je doet, wordt continu in de gaten gehouden door een
heel leger aan elektronische wachtposten. Soms grijpen ze zelfs in. Toch is er een gerede kans dat je ondanks die bemoeizucht de rit steeds maar
weer wilt maken. De CLS63 AMG geeft je een adrenalinestoot van jewelste, omhelst je en betrekt je bij alles wat ie doet. Al snel stel je jezelf de
vraag: heb ik meer auto nodig dan dit? Misschien moeten we die vraag nuanceren. Er zijn namelijk maar weinig mensen die meer nodig hebben
dan het basismodel. Die is al afgeladen met meer technische snufjes dan de gemiddelde tienerkamer en meer luxe dan een Chanel-winkel. Deze
V8 met dubbele turbo staat bij AMG bekend als de M157 motor. Hij heeft 558 pk en 800 Nm koppel. Er is dus maar heel weinig mis met de CLS63
AMG. Dat betekent dat er heel erg veel goed is aan de auto. Hij is erg snel, zeer comfortabel en een plezier om mee te rijden. Z’n uiterlijk
intrigeert, zeker met matte lak. Het ﬁjne ingredient van deze CLS is de AMG Speedshift zeventraps automaat. Die heeft namelijk ook wat trucjes in
petto. In plaats van een brandstofverslindende koppelomvormer om de bak van ene naar de andere versnelling te dirigeren, of het SLS-systeem
met de dubbele koppeling, gebruikt de bak een natte plaatkoppeling om weg te rijden. De bak heeft vier instellingen, waarvan één, de Controlled
Eﬃciency-stand. Een echte liefhebber kiest alleen maar een van de andere drie mogelijkheden, te weten Manual, Sport en Sport Plus. De stopstartfunctie is dan uitgeschakeld, zodat je elke minuut kunt genieten van je auto. Verder is deze CLS van alle denkbare opties voorzien, zoals:
Climate Controle, Cruise Controle, Full Map Navigatiesysteem, Lederen Bekleding, Ergonomishe Sportstoelen, Elektrisch Open Dak, Zwarte
Alcantara Hemelbekleding, Stoelverwarming en Koeling, LED Dagrijverlichting, LED Koplampen, Parkeersensoren Voor en Achter, 19 Inch
Lichtmetalen Velgen, Etc…

