Mercedes-AMG GT

Prijslijst. Geldig vanaf 24 juli 2018.

4-Door Coupé

Welkom.
In de wereld van Mercedes-Benz.

Elke auto met de ster wordt geassocieerd met fascinatie, perfectie en duurzaamheid. Onze passie
voor auto’s beleeft u in de wereld van Mercedes-Benz.
Rijdend in een Mercedes-Benz ervaart u ongekende sportiviteit, oogstrelend design, toonaangevende veiligheid en ongeëvenaard comfort. En niet in de laatste plaats innovaties die nu al het
pasklare antwoord zijn op vragen van de auto’s van morgen.
Onze aanspraak op deze leidende positie is de motor achter ons individuele aanbod modellen,
onderdelen, accessoires en service. Ons streven is namelijk u altijd mobiel houden, waar u ook
bent. Op de volgende pagina’s leest u meer over onze services.
U zult vaststellen dat uw favoriete Mercedes-Benz standaard al alles in huis heeft voor een unieke
rijbeleving. Bovendien krijgt u een overzicht van de vele uitrustingsmogelijkheden en accessoires
die passen bij het door u gekozen model.
Nergens is een Mercedes-Benz zo overtuigend als op de weg. Daar ervaart u namelijk het soevereine rijgevoel dat onze auto’s zo bijzonder maakt. De bijzondere sfeer die tijdens het rijden in een
Mercedes-Benz ontstaat, laat zich moeilijk beschrijven. Die kunt u het beste zélf ervaren. Daarom
nodigen wij u uit voor een proefrit. Uw verkoopadviseur maakt graag een afspraak met u.
Het Mercedes-Benz team.
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Producthighlights.
Verrassend veelzijdig, onmiskenbaar AMG GT: de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé.
Eigenlijk het jongste lid van de AMG GT-familie en toch eerder de grote broer. De Mercedes-AMG GT vierdeurs Coupé biedt de kenmerkende sportiviteit van de
GT-modellen met maximaal comfort voor een onvergetelijke rijervaring.
Onbeperkt V8-rijplezier
Zowel de instapmotor van de Mercedes-AMG GT 63 met 585 pk, die in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/h accelereert, als het topmodel Mercedes-AMG GT
63 S met 639 pk hebben het karakter van een sportwagen. De AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie ondersteunt u optimaal bij een bijzonder dynamische
rijstijl en bezorgt u een echt autosportgevoel bij elke rit. Sportief, snel wisselen van versnelling of comfortabel, nauwelijks merkbaar schakelen al naargelang
de rijmodus - dankzij de negen versnellingen zit de motor vaak in het optimale toerentalbereik. Het GT-specifieke AMG RIDE CONTROL+-onderstel combineert
de voordelen van meerdere onderstellen in één. Het driekamer-luchtveringssysteem biedt een zeer brede spreiding tussen de meest comfortabele en meest
sportieve set-up en past zich aan de actuele belading aan.
Hoogwaardig interieur
Nieuw en uniek in de middenconsole zijn de acht geïntegreerde hoge-resolutie displaytoetsen voor de rijprogramma’s, de regeling van de transmissie, het
onderstel, het ESP®, de uitlaat, het start-stopsysteem, de volumeregeling en de achterspoiler. De achterzijde van de nieuwe Mercedes-AMG GT vierdeurs
Coupé biedt de keuze uit drie verschillende stoelconfiguraties. Naast de standaard afzonderlijke stoelen met vlakke zitting, is er optioneel de mogelijkheid om
één bank met drie zittingen te bestellen. Zeer royaal is de derde optie: een First Class achtercompartiment met twee afzonderlijk neerklapbare stoelen,
inclusief een functionele businessconsole.
Rijassistentiesystemen en veiligheid
- De standaard spoorassistent waarschuwt de bestuurder bij het onbedoeld (zonder richting aan te geven) verlaten van de rijstrook.
- De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan op alle soorten wegen (snelwegen, provinciale wegen en stadsverkeer) niet alleen automatisch de juiste afstand
tot voorliggers aanhouden, maar deze ook tot een snelheid van 210 km/h volgen. Hierbij wordt de bestuurder ondersteund door de stuurassistent.
- De actieve snelheidslimietassistent geeft niet alleen snelheidsbeperkingen weer, maar kan deze ook automatisch overnemen en de snelheid
dienovereenkomstig aanpassen.
- In combinatie met COMAND Online worden de rijassistentiesystemen met de volgende functies uitgebreid: routegebaseerde snelheidsaanpassing, actieve
rijbaanwisselassistent voor gedeeltelijk automatische ondersteuning bij het wisselen van rijbaan en een tot 30 seconden uitgebreide automatische herstart in
stop&go-verkeer op snelwegen.
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Modelvarianten, technische gegevens.
Type
4 zitplaatsen,
2-deurs

Motor
Aantal cilinders
Inhoud cm3

Transmissie

Vermogen
kW (pk)
Koppel Nm 1)

Topsnelheid
km/h
Acceleratie
0-100 km/h sec.

Verbruik
gecomb.
l/100 km en km/l 2)

CO2-emissie
gecomb. g/km
Emissieklasse
Energielabel

Cons.adviesprijs (€)
Fiscale waarde (€)
Netto cat.prijs (€)
BTW (€)
BPM (€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Benzine
V8
3.982

AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

430 (585)
800/2.500-5.000

310
3,4

11,2
8,9

256
Euro 6d-TEMP
G

212.553
210.525
128.000
26.880
55.645

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Benzine
V8
3.982

AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

470 (639)
900/2.500-4.500

315
3,2

11,3
8,8

257
Euro- 6d-TEMP
G

226.301
224.293
139.000
29.190
56.103

1) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie. 2) NEDC waarden volgens WLTP meetprocedure. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de voertuigtypen. 3) Consumentenadviesprijs
inclusief: geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.220, recyclingbijdrage € 40,00, leges aanvraag kenteken € 39,00, leges tenaamstelling kenteken € 6,10. recylingsbijdrage voor de lithion-ion-accu. Prijzen gelden vanaf 24 juli 2018 per modeljaar 809 vanaf productie
september 2018.
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Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Code
Premium pakket
Memorypakket (275)
KEYLESS GO-pakket (P17)
Dodehoekassistent (234)
Parkeerpakket inclusief 360°-camera (501)
Draadloos oplaadsysteem voor Smartphone (897)

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Voordeelpakketten.

U

U

U

U

2.662
2.200

PYN

Uw voordeel
762
630

Premium Plus pakket
Memorypakket (275)
KEYLESS GO-pakket (P17)
Dodehoekassistent (234)
Parkeerpakket inclusief 360°-camera (P47)
Draadloos oplaadsysteem voor Smartphone (897)
Head-Up Display (463)
Stoelventilatie/-verwarming voor (401)
ENERGIZING-comfortprogramma (P72)
AIR BALANCE-pakket (P21)
Actieve multicontourstoelen (432)*

6.413
5.300

PYO

* In combinatie met AMG Performance-stoelen (555) worden de Actieve multicontourstoelen (432) worden vervangen door
Multicontourstoelen (409).

Uw voordeel
2.275
1.880
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Design.
Mercedes-AMG GT 63/63 S

7

Standaard exterieur
Standaard interieur
Edition 1
AMG-nightpakket exterieur
AMG-chroompakket exterieur
AMG-aerodynamicapakket
AMG-carbonpakket exterieur I
AMG-carbonpakket exterieur II

8
11
15
17
18
19
20
21

Sierdelen

22

Lakken

23
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Code

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
Standaard exterieur

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.
0
0

S

S

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Standaard exterieur; AMG-grille; voorskirt carrosseriekleur met jetwing en sierlijst zilverchroom, frontsplitter carrosseriekleur
en grote zijdelingse luchtinlaten met verticale lamellen zwart; instelbare achterspoiler; motorkap met powerdomes;
sierelement op de voorspatschermen hoogglanzend chroom; MULTIBEAM LED-koplampen (642) inclusief adaptieve
grootlichtassistent plus (628); led-achterlichten (intermitterend); EASY PACK-kofferdeksel (890); typeaanduiding op de
voorspatschermen en op het kofferdeksel.
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+: achterskirt carrosseriekleur, onderste gedeelte met diffusor en diffusorpaneel hoogglanzend
zwart alsmede trapezevormige dubbele uitlaatsierstukken hoogglanzend chroom links en rechts; specifieke dorpelverbreders
carrosseriekleur; 48,3 cm (19 inch) tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, vanadiumzilver (RVA); remklauwen rood (U70).
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+: achterskirt carrosseriekleur, onderste gedeelte met diffusor hoogglanzend zwart en
diffusorpaneel met sierlijst zilverchroom alsmede trapezevormige dubbele uitlaatsierstukken hoogglanzend chroom links en
rechts; specifieke dorpelverbreders carrosseriekleur met accenten zilverchroom; 50,8 cm (20 inch) vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen AMG-velgen, tantalgrijs en glansgedraaid (RZU; remklauwen geel (U69).

8

20” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, tantalgrijs en glansgedraaid
voor 9,5 J x 20 H 2 ET 25,5 met banden 265/40 R20,
achter 11,0 J x 20 H 2 ET 20 met banden 295/35 ZR20

RZU

0
0

S

–

20” multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
titaangrijs en glansgedraaid
voor 9,5 J x 20 H 2 ET 25,5 met banden 265/40 R20,
achter 11,0 J x 20 H 2 ET 20 met banden 295/35 ZR20

RVM

0
0
242
200

–

S

U

–

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Code

20” multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
matzwart en glansgedraaide velgrand
voor 9,5 J x 20 H 2 ET 25,5 met banden 265/40 R20,
achter 11,0 J x 20 H 2 ET 20 met banden 295/35 ZR20

RVN

21” kruisspaaks lichtmetalen AMG-velgen
titaangrijs en glansgedraaid
voor 10,0 J x 21 H 2 ET 30 met banden 275/35 ZR21,
achter 11,5 J x 21 H 2 ET 30 met banden 315/30 ZR21

RWD

847
700
605
500

2.239
1.850
1.997
1.650

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
Standaard exterieur

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.

U

–

–

U

U

–

–

U

U

–

–

U

U

–

–

U

U

–

–

U

U

–

–

U

Alleen met AMG DYNAMIC PLUS-pakket (P71)

21” vijfspaaks gesmede AMG-velgen
keramisch hoogglanzend gepolijst inclusief volledig geïntegreerde wielnaafafdekking
voor 10,0 J x 21 H 2 ET 30 met banden 275/35 ZR21,
achter 11,5 J x 21 H 2 ET 30 met banden 315/30 ZR21

RWA

2.481
2.050
2.239
1.850

Alleen met AMG DYNAMIC PLUS-pakket (P71)

21” kruisspaaks gesmede AMG-velgen
matzwart en glansgedraaide velgrand
voor 10,0 J x 21 H 2 ET 30 met banden 275/35 ZR21,
achter 11,5 J x 21 H 2 ET 30 met banden 315/30 ZR21

RWE

2.844
2.350
2.602
2.150

Alleen met AMG DYNAMIC PLUS-pakket (P71)

21” vijfspaaks gesmede AMG-velgen zwart
matzwart en glansgedraaide velgrand
voor 10,0 J x 21 H 2 ET 30 met banden 275/35 ZR21,
achter 11,5 J x 21 H 2 ET 30 met banden 315/30 ZR21

RWB

3.086
2.550
2.844
2.350

Alleen met AMG DYNAMIC PLUS-pakket (P71)

21” vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen
matzwart en glansgedraaide velgrand
voor 10,0 J x 21 H 2 ET 30 met banden 275/35 ZR21,
achter 11,5 J x 21 H 2 ET 30 met banden 315/30 ZR21

RWC

3.086
2.550
2.844
2.350

Alleen met AMG DYNAMIC PLUS-pakket (P71)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Code

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
Standaard interieur

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.
0
0

S

S

S

S

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Standaard exterieur; AMG-grille; widescreen cockpit (464) met 12,3 inch instrumentdisplay en mediadisplay onder één
doorlopend glasoppervlak; AUDIO 20 GPS (506); communicatiemodule LTE (4G) voor het gebruik van de Mercedes me
connect-services (362); AMG-combi-instrument inclusief AMG-hoofdmenu met RACETIMER, analoge ronde klokken met 360
km/h-schaal en weergavestijl ‘Supersport’; voorbereiding voor navigatie (355); Burmester surround sound system (810);
KEYLESS GO-startfunctie; sfeerverlichting (891) in 64 kleuren met tien kleurwerelden en twee effecten; stoelverwarming voor
(873); interieurhemel stof zwart (51U); AMG DRIVE UNIT in V8-stijl met acht hoge-resolutie displayschakelaars, capacitief
schakelelement, keuzehendel met AMG-reliëflogo, groot inlegstuk zilverchroom en middenstuk pianolaklook zwart; sierdelen
pianolaklook zwart (H80); opbergvak voor met 12V-aansluiting en middenarmsteun met vak inclusief twee usb-aansluitingen
en sd-kaartsleuf; AMG-vloermatten met opschrift ‘AMG’; AMG-instaplijsten geborsteld rvs met opschrift ‘AMG’; twee
afzonderlijke stoelen en opbergvak achter; AMG-voertuigsleutel; gevarenvest voor de bestuurder (70B).
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+: AMG Performance-stuurwiel nappaleder (L6J), aan de onderzijde afgevlakt, met touch
control-buttons, 12-uur-markering, opschrift ‘AMG’ en stuurschakelpaddles zilverchroom; AMG-sportstoelen nappaleder zwart
met contrastsiernaden kristalgrijs en plaquette zilverchroom met opschrift ‘AMG’.
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+: AMG Performance-stuurwiel microvezel DINAMICA zwart (L6G), aan de onderzijde
afgevlakt, met touch control-buttons, 12-uur-markering, opschrift ‘AMG’, stuurschakelpaddles zilverchroom en AMGstuurschakelpaddles (U88); AMG-sportstoelen nappaleder zwart met contrastsiernaden kristalgrijs, AMG-reliëflogo in de
hoofdsteunen en plaquette zilverchroom met opschrift ‘AMG’.

Bekleding nappaleder zwart

801

0
0

Bekleding nappaleder magmagrijs/zwart

808

0
0

u

u

Bekleding nappaleder Exclusief zwart

501

2.783
2.300

U

U

Niet met zitcomfortpakket (P65)

Niet met zitcomfortpakket (P65)

Alleen met memorypakket (275)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Mercedes-AMG GT 63/63 S
Standaard interieur

Code

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Design.
Bekleding nappaleder Exclusief tartufobruin/zwart

504

2.783
2.300

U

U

Bekleding nappaleder Exclusief red pepper/zwart

507

2.783
2.300

U

U

Bekleding nappaleder Exclusief magmagrijs/zwart

508

2.783
2.300

U

U

Bekleding nappaleder Exclusief STYLE zadelbruin/zwart

554

3.267
2.700

U

U

Bekleding nappaleder Exclusief STYLE macchiatobeige/magmagrijs

565

3.267
2.700

U

U

Bekleding nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA zwart

701

3.267
2.700

U

U

Bekleding nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA zwart

711

3.267
2.700

U

U

Interieurhemel stof zwart
De interieurhemel is al naargelang de bekleding in de kleur zwart uitgevoerd en versterkt daarmee
de smaakvolle totaalindruk van het interieur.

51U

0
0

S

S

Alleen met memorypakket (275)

Alleen met memorypakket (275)

Alleen met memorypakket (275)

Alleen met memorypakket (275)

Inclusief designo interieurhemel microvezel DINAMICA macchiatobeige (65U)
Alleen met memorypakket (275)

Alleen met AMG Performance-stoelen (555)
Alleen met zitcomfortpakket (P65) of memorypakket (275)
Niet met stoelventilatie/-verwarming voor (401) of actieve multicontourstoelen (432)
Alleen met AMG Performance-stoelen (555)
Alleen met zitcomfortpakket (P65) of memorypakket (275)
Niet met stoelventilatie/-verwarming voor (401) of actieve multicontourstoelen (432)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Design.
65U

0
0

u

u

61U

1.936
1.600

U

U

68U

1.936
1.600

U

U

AMG Performance-stuurwiel nappaleder
Dit AMG-stuurwiel is consequent uitgevoerd in fraai nappaleder en geperforeerd op het
greepgedeelte. De voor AMG kenmerkende afgevlakte onderzijde komt uit de autosport en
benadrukt de sportiviteit van de cockpit. Ergonomisch geplaatste touch control-buttons bieden
intuïtief bedieningscomfort en bevorderen geconcentreerd rijden.

L6J

0
0

S

u

AMG Performance-stuurwiel microvezel DINAMICA zwart
Het AMG-stuurwiel microvezel DINAMICA is zichtbaar en voelbaar ontworpen voor performance: het
materiaal is extreem gripvast, voert vocht op betrouwbare wijze af en doet net als de 12-uurmarkering aan een echte racewagen denken. De extra AMG-schakelaars op het stuurwiel
ondersteunen u met een snelle, ergonomische selectie van vele functies.

L6G

0
0
1.016
840

–

S

U

–

Mercedes-AMG GT 63/63 S
Standaard interieur

Code

designo interieurhemel microvezel DINAMICA macchiatobeige
De hoogwaardige designo interieurhemel microvezel DINAMICA is in de kleur macchiatobeige
uitgevoerd en versterkt daarmee de exclusieve totaalindruk van het interieur.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Alleen met bekleding nappaleder Exclusief STYLE macchiatobeige/magmagrijs (565)

designo interieurhemel microvezel DINAMICA zwart
De hoogwaardige designo interieurhemel microvezel DINAMICA is in de kleur zwart uitgevoerd en
versterkt daarmee de exclusieve totaalindruk van het interieur.
Niet met bekleding nappaleder Exclusief STYLE macchiatobeige/magmagrijs (565)
Met nappaleder Exclusief zonder meerprijs

designo interieurhemel microvezel DINAMICA kristalgrijs
De hoogwaardige designo interieurhemel microvezel DINAMICA is in de kleur kristalgrijs uitgevoerd
en versterkt daarmee de exclusieve totaalindruk van het interieur.
Niet met bekleding nappaleder Exclusief tartufobruin/zwart (504), nappaleder Exclusief red pepper (zwart (507),
nappaleder Exclusief STYLE zadelbruin/zwart (554) of nappaleder Exclusief STYLE macchiatobeige/magmagrijs
(565)
Met nappaleder Exclusief zonder meerprijs

Inbegrepen bij AMG DYNAMIC PLUS-pakket (P71)
Niet met bekleding nappaleder Exclusief STYLE macchiatobeige/magmagrijs (565))
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Code

AMG Performance-stuurwiel nappaleder/microvezel DINAMICA
Dit AMG-stuurwiel is uitgevoerd in fraai nappaleder en gripvast microvezel DINAMICA voor een
perfecte grip en nauwkeurig sturen. De voor AMG kenmerkende afgevlakte onderzijde komt uit de
autosport en benadrukt de sportiviteit van de cockpit. Ergonomisch geplaatste touch control-buttons
bieden intuïtief bedieningscomfort en bevorderen geconcentreerd rijden.

L6K

508
420
0
0

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
Standaard interieur

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.

U

–

–

u

U

–

–

u

U

–

–

U

U

U

Niet met bekleding nappaleder Exclusief STYLE macchiatobeige/magmagrijs (565)

AMG Performance-stuurwiel pianolak zwart/nappaleder
Dit AMG-stuurwiel is uitgevoerd in fraai nappaleder en zwarte pianolak - een optische én haptische
highlight. De voor AMG kenmerkende afgevlakte onderzijde komt uit de autosport en benadrukt de
sportiviteit van de cockpit. Ergonomisch geplaatste touch control-buttons bieden intuïtief
bedieningscomfort en bevorderen geconcentreerd rijden.

L6L

750
620
0
0

Alleen met sierdelen AMG-carbon (H73), pianolaklook zwart (H80) of AMG-carbon mat (H77)

AMG Performance-stuurwiel carbon/microvezel DINAMICA
Carbon elementen en microvezel DINAMICA op het greepgedeelte van het AMG-stuurwiel
belichamen sportieve exclusiviteit. De afgevlakte onderzijde komt net als het hightech carbon uit de
autosport en benadrukt de sportiviteit van de cockpit. Ergonomisch geplaatste touch control-buttons
bieden intuïtief bedieningscomfort en bevorderen geconcentreerd rijden.

L6H

992
820
363
300

Alleen met sierdelen AMG-carbon (H73) of pianolaklook zwart (H80)
Niet met bekleding nappaleder Exclusief STYLE macchiatobeige/magmagrijs (565)

AMG Performance-stuurwiel verwarmd
Voor uitzonderlijk comfort tijdens het rijden - het verwarmde AMG Performance-stuurwiel bezorgt u
met name op koudere dagen warme handen. Uw handen worden zeer snel warm omdat de
verwarming van het stuurwiel onafhankelijk is van de auto.

443

315
260

Alleen met memorypakket (275)
Niet met AMG Performance-stuurwiel microvezel DINAMICA zwart (L6G) of AMG-stuurtoetsen (U88)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Design.
P19

22.385
18.500

–

U

Grafietgrijs metallic

831

0
0

–

S

designo diamantwit bright

799

799
660

–

U

Mercedes-AMG GT 63/63 S
Edition 1

Code

Edition 1 exterieur: AMG-aerodynamicapakket (B26), 21” kruisspaaks gesmede AMG-velgen, matzwart en glansgedraaid
(RWF) met achter bredere banden dan voor; lak naar keuze designo grafietgrijs magno (818), diamantwit bright (799) of
grafietgrijs metallic (831); AMG-sportstriping mat grafietgrijs (folie) boven de AMG-dorpelverbreders, in combinatie met lak
designo grafietgrijs magno (818) of grafietgrijs metallic (831) eveneens folie op de motorkap, het dak en het kofferdeksel; folie
optioneel af te bestellen (U03).

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Edition 1 interieur: AMG Performance-stoelen (555) nappaleder Exclusief magmagrijs/zwart (518) met contrastsiernaden
geel; AMG Performance-stuurwiel microvezel DINAMICA zwart (L6G) met 12-uur-markering en contrastsiernaden geel
alsmede plaquette ‘Edition’, inclusief AMG-stuurschakelpaddles (U88) en accenten hoogglanzend zwart (schakelpaddles,
applicatie en bedieningspanelen); bovenzijde dashboard en bovenzijde portieren nappaleder zwart met contrastsiernaden
geel; exclusieve Edition 1-specifieke AMG-vloermatten (U66); sierdelen AMG-carbon mat (H77), veiligheidsgordels geel (Y06);
AMG-instaplijsten met opschrift ‘AMG’, verlicht (U25); AIR BALANCE-pakket (P21) met AMG-specifiek parfum; Premium Plus
Pack (PYO).
Niet met driezits achterbank (568)

14

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Mercedes-AMG GT 63/63 S
Edition 1

Code

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Design.
designo grafietgrijs magno

818

2.190
1.810

–

U

21” kruisspaaks gesmede AMG-velgen
matzwart en glansgedraaid
voor 10,0 J x 21 H 2 ET 30 met banden 275/35 ZR21,
achter 11,5 J x 21 H 2 ET 30 met banden 315/30 ZR21

RWF

0
0

–

S

Bekleding nappaleder Exclusief magmagrijs/zwart

518

0
0

–

S

AMG Performance-stuurwiel microvezel DINAMICA zwart
Het AMG-stuurwiel microvezel DINAMICA is zichtbaar en voelbaar ontworpen voor performance: het
materiaal is extreem gripvast, voert vocht op betrouwbare wijze af en doet net als de 12-uurmarkering aan een echte racewagen denken. De extra AMG-schakelaars op het stuurwiel
ondersteunen u met een snelle, ergonomische selectie van vele functies.

L6G

0
0

–

S

Sierdelen AMG-carbon mat

H77

0
0

–

S

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

15

Code

AMG-nightpakket exterieur: elementen in hoogglanzend zwart: frontsplitter, sierelement in de voorskirt, buitenspiegels, sierlijst
bovenzijde portieren en ruitframes; sierlijst in de voorskirt; accenten in de dorpelverbreders; sierlijst in de achterskirt (alleen
voor Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+); warmtewerend, donkergetint glas (840) vanaf de B-stijl; dubbele uitlaatsierstukken
van de AMG-uitlaat verchroomd zwart.

P60

1.150
950

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
AMG-nightpakket exterieur

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.

U

U

U

U

Niet met AMG-chroompakket exterieur (750) of AMG-carbonpakket exterieur (773)

Met AMG-aerodynamicapakket (B26)

16

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

605
500

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Code

Met het AMG-chroompakket ziet uw auto er bijzonder elegant en fraai uit. Extra elementen in hoogglanzend chroom
benadrukken de elegantie en zetten al naargelang de lakkleur contrasterende of aanvullende accenten.

750

1.271
1.050

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
AMG-chroompakket exterieur

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.

U

U

Elementen AMG-chroompakket: frontsplitter hoogglanzend chroom; sierlijst in de achterskirt hoogglanzend chroom; accenten
in de dorpelverbreders en sierlijst in de voorskirt hoogglanzend chroom.
Niet met AMG-carbonpakket exterieur (773), AMG-aerodynamicapakket (B26) of AMG-nightpakket exterieur (P60)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

17

Code

Het in het windkanaal ontwikkelde AMG-aerodynamicapakket verbetert de rijeigenschappen bij hoge snelheden en legt de
basis voor nog meer rijplezier. De exterieuruitrustingen verhogen de neerwaartse druk en reduceren tegelijkertijd de
luchtweerstand. De vaste achterspoiler is een puur statement voor compromisloze performance.

B26

3.449
2.850

Elementen AMG-aerodynamicapakket: vaste achterspoiler hoogglanzend zwart; verder geoptimaliseerde diffusor, geïntegreerd
in de achterskirt; geoptimaliseerde voorskirt met grotere frontsplitter en extra luchtgeleidingselementen aan de luchtinlaten
en de voorste wielkasten; geleidingselementen aan de zijdelingse luchtuitlaten van de achterspatschermen.
Niet met trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie (550), AMG-chroompakket exterieur (750), AMG-carbonpakket exterieur I (773) of AMGcarbonpakket exterieur II (B28)

18

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
AMG-aerodynamicapakket

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.

U

U

Code

Benadruk de dynamiek van uw auto met een hightech materiaal uit de autosport: exterieuruitrustingen van carbon verfraaien
het exterieur optisch en benadrukken de performance van uw Mercedes-AMG.

773

4.477
3.700

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
AMG-carbonpakket exterieur I

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.

U

U

Elementen AMG-carbonpakket exterieur: frontsplitter carbon; diffusor carbon aan de achterzijde; sierelement carbon in de
voorspatschermen; accenten carbon in de dorpelverbreders.
Niet met trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie (550), AMG-chroompakket exterieur (750), AMG-aerodynamicapakket (B26) of AMGnightpakket exterieur (P60)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

19

Code

Topmateriaal meets topauto: de opvallende carbon elementen voor het exterieur onderstrepen het performancekarakter van
uw Mercedes-AMG. De vaste achterspoiler en de buitenspiegels van carbon zijn van verre al zichtbaar en geven uw auto een
nóg sportievere uitstraling.

B28

5.445
4.500

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63/63 S
AMG-carbonpakket exterieur II

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Design.

U

U

U

U

Elementen AMG-carbonpakket exterieur II: buitenspiegels carbon; vaste achterspoiler carbon.
Met AMG-aerodynamicapakket (B26) of Edition 1 (P19)

20

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

3.872
3.200

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Design.

S

S

472
390

U

U

H32

472
390

U

U

AMG-carbon

H73

3.570
2.950

U

U

AMG-carbon mat

H77

3.570
2.950

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Sierdelen

Code

Pianolaklook zwart

H80

0
0

Openporig essenhout bruin

H09

Openporig essenhout grijs

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

21

Design.
Cons.prijs
Netto cat.prijs
(€)

Lakken.
Unilakken

0
0
Poolwit (149)

Jupiterrood (589)

Metallic-lakken

1.198
990
Obsidiaanzwart (197)

Iridiumzilver (775)

Grafietgrijs (831)

Briljantblauw (896)

designo lakken

1.997
1.650
designo diamantwit
bright (799)
3.388
2.800
designo selenietgrijs
magno (297)

designo briljantblauw
magno (644)

designo grafietgrijs
magno (818)

22

Standaarduitrusting en opties.
Techniek

25

Exterieur

28

Interieur

32

Veiligheid en assistentiesystemen

39

Parkeren en manoeuvreren

41

Infotainment, navigatie en communicatie

42

Aandrijving
Onderstel

Licht en zicht
Sluitsystemen
Ruiten en spiegels
Daksystemen
Trekhaken
Velgen/banden

Stoelen
Airconditioning
Opbergvakken
Bagage- en laadruimte

27
27

28
28
29
30
30
31

33
35
37
37

23

24

Techniek

Code

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
AMG-sperdifferentieel op de achteras elektronisch
Met het AMG-sperdifferentieel op de achteras is uw auto nog wendbaarder - en hebt u meer
rijplezier. Het elektronisch geregelde sperdifferentieel zorgt voor een optimale vermogensverdeling
tussen de twee wielen bij het nemen van bochten. Het past zich permanent aan de rijsituatie aan en
verhoogt de rijstabiliteit, bijvoorbeeld bij het wisselen van rijstrook.

467

0
0

S

S

AMG DYNAMIC SELECT
Met AMG DYNAMIC SELECT transformeert u uw auto met één druk op de knop van een Gran
Turismo naar een sportwagen. De rijprogramma’s beïnvloeden onder andere de karakteristiek van
motor, transmissie, onderstel en besturing. De set-up wordt bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor
gebruik op een gladde ondergrond of op het circuit - altijd zoals de situatie vereist.

B59

0
0

S

S

AMG-achterasbesturing
Met de AMG-achterasbesturing rijdt u sneller door bochten en ervaart u nóg meer rijplezier.
Afhankelijk van de snelheid is het stuurgedrag zeer behendig en spontaan, net als in een auto met
een korte wielbasis. Of u rijdt met de soevereiniteit en rijstabiliteit van een luxe limousine met een
lange wielbasis op de snelweg.

201

0
0

S

S

AMG-remklauwen geel
Als exclusief onderdeel van het AMG DYNAMIC PLUS-pakket onderstrepen de geel gelakte
remklauwen het nogmaals verhoogde rijdynamiekpotentieel van uw auto. Ze benadrukken de
prestaties van het remsysteem en maken de sportiviteit van de auto op het eerste gezicht
herkenbaar.

U69

0
0

u

S

AMG-remklauwen rood
Met de rood gelakte remklauwen met opschrift ‘AMG’ benadrukt u bovendien de dynamiek en
exclusiviteit van uw auto. De rode remklauwen zorgen voor een optische differentiatie en geven de
prestaties van het remsysteem en de motor aan.

U70

0
0

S

–

Brandstoftank met groter volume (80 liter)
Met de grotere brandstoftank kunt u langere afstanden afleggen zonder te hoeven tanken. Dit maakt u nog flexibeler in uw
routeplanning.

915

0
0

S

S

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

S

S

2.239
1.850

U

S

B14

908
750

U

U

AMG Performance-uitlaat inschakelbaar
Een bijzondere akoestische ervaring levert de inschakelbare AMG Performance-uitlaat. Via variabel
verstelbare uitlaatkleppen past de sound van uw auto zich met één druk op de knop aan. Al
naargelang het rijprogramma verandert de klank van bescheiden tot emotioneel.

U78

0
0

S

S

High-performance keramisch AMG-remsysteem
Betrouwbaarheid in extreme situaties, ook na meerdere noodstops achter elkaar: het highperformance keramische remsysteem van AMG met composietremschijven biedt
vertragingswaarden waarop u zelfs in uitzonderlijke situaties kunt vertrouwen. Het remsysteem is
ook lichter dan conventionele remsystemen - minder onafgeveerd gewicht voor meer rijdynamiek en
wendbaarheid.

B07

8.410
6.950

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Techniek

Code

AMG-stuurwieltoetsen
Met de AMG-stuurwieltoetsen ziet uw stuurwiel er zeer sportief uit: deze toetsen maken een snelle
en nauwkeurige bediening van specifieke rijdynamische functies mogelijk. Voor een gericht,
geconcentreerd en performance georiënteerd rijgevoel - en voor een authentieke autosportflair in de
cockpit.

U88

0
0

P71

AMG-motorafdekplaat carbon
De motorafdekplaat van hoogwaardig, echt carbon benadrukt de kracht van de motor. De afdekplaat onderstreept zowel de
sportiviteit van de auto als de gestructureerde plaatsing van de motorcomponenten en is een echte eyecatcher zodra de
motorkap wordt geopend.

Niet met AMG Performance-stuurwiel verwarmd (443)
Inbegrepen bij AMG Performance-stuurwiel microvezel DINAMICA zwart (L6G)

AMG DYNAMIC PLUS-pakket
Nóg meer rijdynamiek. Daarvoor zorgt het AMG DYNAMIC PLUS-pakket. Het bundelt talrijke highperformance componenten in één aantrekkelijk pakket, dat de belangrijkste opties voor verhoogde
rijdynamiek bevat. Zo wordt de rijervaring nóg emotioneler.
Bevat AMG Performance-stuurwiel microvezel DINAMICA zwart (L6G), AMG-stuurwieltoetsen (U88) en AMGremklauwen geel (U69)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
AMG SPEEDSHIFT MCT 9G
De AMG SPEEDSHIFT MCT 9G ondersteunt u optimaal bij een bijzonder dynamische rijstijl en bezorgt u een echt
autosportgevoel bij elke rit. Sportieve, snelle wisseling van versnelling of comfortabel, nauwelijks merkbaar schakelen al
naargelang de rijmodus: dankzij de negen versnellingen zit u vaak in het optimale toerentalbereik.

421

0
0

S

S

Benzinepartikelfilter
Het standaard benzinepartikelfilter vermindert effectief de emissie van fijne deeltjes. Het systeem leidt de uitlaatgasstroom in
een honingraatstructuur en scheidt daar de deeltjes af. Onder geschikte rijomstandigheden regenereert het partikelfilter
continu.

598

0
0

S

S

489

0
0

S

S

Techniek
Aandrijving

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Onderstel
AMG RIDE CONTROL+
Het GT-specifieke AMG RIDE CONTROL+-onderstel combineert de voordelen van meerdere onderstellen in één. Het
driekamer-luchtveringssysteem biedt een zeer brede spreiding tussen de meest comfortabele en meest sportieve set-up en
past zich aan de actuele belading aan. U ervaart een krachtige performance in elke situatie - helemaal zoals u wilt.

26

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
MULTIBEAM LED
De koplampen met MULTIBEAM LED-technologie berekenen permanent het ideale lichtbeeld en
verlichten de rijbaan precies, helder en ver. Hierdoor kunt u nog sneller gevaren detecteren zonder
onnodig andere voertuigen te verblinden. Bovendien beschermt de lichtkleur, die het daglicht
benadert, uw ogen.

642

0
0

S

S

Adaptieve grootlichtassistent
Rijdt permanent met grootlicht. Dit maakt de nacht bijna tot de dag en ontlast u tijdens het rijden.
Ver zien, niet verblinden - volgens dit motto werkt de adaptieve grootlichtassistent. Tegenliggers of
voorliggers worden door het intelligente systeem via zeer precieze leds uitgespaard: u hoeft niet
steeds naar dimlicht te schakelen.

628

0
0

S

S

AMG-lichtshow
Met de nieuwe logoprojector geeft u elke ondergrond de uitstraling van een circuit. De ingebouwde
projector in de dorpelverbreders werpt een ‘AMG’-opschrift op het asfalt, dat u en uw passagiers al
voor de rit in de juiste stemming brengt - een absolute blikvanger, vooral in het donker.

588

303
250

U

U

Antidiefstalpakket
Inclusief diefstal-/inbraakalarminstallatie (EDW) met wegsleepbeveiliging (KIWA SCM gecertificeerd
als alarmsysteem met hellingshoekdetectie) en interieurdetectie. Een combinatie van verschillende
veiligheidsuitrustingen draagt ertoe bij dat voor inbraak, diefstal en wegslepen effectief wordt
gewaarschuwd. Bij ongeoorloofd binnendringen in de auto of bij verandering van positie van de auto
gaat er een alarm af.

P54

0
0

S

S

KEYLESS GO-comfortpakket
Met dit systeem kan de auto comfortabel worden geopend, gestart en vergrendeld - u hoeft alleen
maar de elektronische sleutel bij u te hebben. Met de functie HANDS-FREE ACCESS kan het
kofferdeksel volledig automatisch worden geopend en gesloten zonder deze te hoeven aanraken.

P17

956
790
0
0

U

U

u

u

Exterieur
Licht en zicht

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Sluitsystemen

* +PYN
/PYO

* Prijs in combinatie met Premium Pack (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
231

272
225

U

U

883

666
550

U

U

Spiegelpakket
Beide buitenspiegels zijn met een druk op de knop elektrisch in- en uitklapbaar, waardoor ze tegen
beschadiging worden beschermd, bijvoorbeeld bij het parkeren. Voor verbeterde zichtbaarheid zijn
de linker buitenspiegel en de binnenspiegel automatisch traploos dimbaar.

P49

0
0

S

S

Zonnescherm (rollo) mechanisch voor de achterruit
Het mechanische zonnescherm (rollo) voor de achterruit beschermt de passagiers tegen inkijk en
binnenvallend zonlicht. De rollo is op de hoedenplank geplaatst en kan naar behoefte gemakkelijk en
snel worden uitgeklapt of met een simpele handgreep weer teruggeklapt worden.

312

151
125

U

U

Ruitensproeierinstallatie verwarmd
De verwarming van de ruitensproeierkoppen, de ruitensproeiervloeistofslang en het reservoir beschermt het systeem effectief
tegen opvriezen, zodat ook bij lage temperaturen de ruiten gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

875

206
170

U

U

Exterieur
Sluitsystemen

Code

Garagedeuropener
Met de garagedeuropener kunnen maximaal drie garagedeursystemen zonder afstandsbediening
worden geopend. In de binnenspiegel geïntegreerd, ondersteunt de garagedeuropener vele in Europa
gangbare codes/frequenties voor garagedeursystemen.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Informatie over het gebruik van bepaalde garagedeuraandrijvingen vindt u op ww.homelink.com

Sluitbekrachtiging
De comfortabele sluitbekrachtiging zorgt voor een soepel en nagenoeg geruisloos sluitproces. De
portieren worden met behulp van servomotoren automatisch in het slot getrokken.

Ruiten en spiegels

28

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Exterieur
Ruiten en spiegels

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
597

702
580

U

U

PAF

1.089
900

U

U

840

472
390

U

U

414

1.361
1.125

U

U

550

1.162
960

U

U

Code

Voorruit verwarmd
Gemakkelijk en snel goed zicht, zelfs als de voorruit bevroren is - dat alles met een druk op de knop
en zonder krassen. Een in de voorruit geïntegreerd onzichtbaar verwarmingselement ontdooit het ijs
binnen de kortste tijd zodanig, dat de ruitenwissers het daarna kunnen overnemen.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Niet met voorverwarmingsinstallatie (228) of tv-tuner (865)

Akoestiekcomfortpakket
Geniet van een indrukwekkend rustig interieur: in het veiligheidsglas van de voorruit en zijruiten is
folie verwerkt, dat storende geluiden van buitenaf reduceert. Een tweede folie absorbeert
infraroodlicht en biedt uitstekende warmtedimming - zodat u zich beter op het verkeer kunt
concentreren.
Niet met warmtewerend, donkergetint glas (840)

Warmtewerend, donkergetint glas rondom vanaf de B-stijl
Doordat de achterzijruiten en achterruit zijn uitgevoerd in warmtewerend, donkergetint glas, zijn de
achterpassagiers nagenoeg niet zichtbaar en worden ze beschermd tegen binnenvallend zonlicht.
Het privacyglas benadrukt tevens de sportiviteit van de auto.
Inbegrepen bij AMG-nightpakket exterieur (P60)
Niet met akoestiekcomfortpakket (PAF)

Daksystemen
Schuifdak
Het elektrische schuifdak van glas biedt u meer licht en lucht in uw auto. Gesloten maar met name
als het open is, krijgt het interieur een lichtere ambiance. Als het dak open is, circuleert de frisse
lucht aangenaam en zonder tocht. Als extra zonwering dient een glijdend interieurhemelelement.

Trekhaak
Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie
Met elektrische ontgrendeling. Wanneer de trekhaak niet benodigd is, kan deze elektrisch achter de
achterbumper worden weggeklapt. Voor het aankoppelen van een aanhanger of voor montage van
een fietsdrager wordt de trekhaak gewoon weer uitgeklapt. De trekhaak kan eenvoudig worden
ontgrendeld met een hendel in de bagageruimte.
Niet met AMG-carbonpakket exterieur I (773) of AMG-aerodynamicapakket (B26)
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Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
Bandenspanningscontrolesysteem
De permanente controle van de bandenspanning verhoogt de rijveiligheid en de levensduur van de
banden. De bandenspanning van alle vier de wielen wordt met behulp van sensoren gemeten en in
het display van het combi-instrument weergegeven.

475

0
0

S

S

TIREFIT
Met elektrische luchtpomp. Als snelle tijdelijke oplossing bij bandenpech kunt u met TIREFIT
doorrijden naar de eerstvolgende werkplaats. TIREFIT wordt met behulp van de in de bagageruimte
opgeborgen elektrische luchtpomp in de lekke band gespoten, waarbij het gat in de band wordt
gedicht.

B51

0
0

S

S

Sportbanden
Wanneer elke seconde telt: de sportbanden zijn speciaal ontwikkeld voor Mercedes-AMG en
ondersteunen u bij een bijzonder dynamische rijstijl. Afhankelijk van het wegdek en de
weersomstandigheden ervaart u een betere acceleratie, hogere bochtsnelheden en kortere remweg
met deze banden - voor ambitieuze rondetijden op het circuit.

R03

726
600

U

U

Exterieur
Velgen en banden

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Alleen met 53,3 cm (21 inch) gesmede AMG-velgen (RWC, RWD, RWE, RWF)
De sportbanden zijn geoptimaliseerd voor dynamisch rijden op droog wegdek
Ten opzichte van conventionele banden bieden de sportbanden enigszins verminderde eigenschappen op nat
wegdek
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Interieur

Code

Sfeerverlichting
Ensceneer het interieur naar uw persoonlijke voorkeur of uw stemming. De sfeerverlichting biedt met
in totaal 64 kleuren fascinerende kleurwerelden, die dynamisch kunnen worden afgewisseld. De
harmonisch in het kleurconcept geïntegreerde verlichting van de luchtuitstroomopeningen en
portiervakken vormen eveneens een unieke ervaring.

891

0
0

ENERGIZING-comfortprogramma
Het ENERGIZING-comfortprogramma transformeert uw auto door de intelligente combinatie van
comfortfuncties zoals airconditioning, verlichting en parfumering in een welnessoord. Zes
maatgesneden programma’s kunnen eenvoudig worden geactiveerd om u energie te geven
(bijvoorbeeld op monotone snelwegen) of u juist te ontspannen.

P72

242
200
0
0

* +PYO

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

S

S

U

U

u

u

*Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
Alleen met AIR BALANCE-pakket (P21)

Zonnekleppen uittrekbaar
De zijdelings zwenk- en uittrekbare zonnekleppen bieden de bestuurder en voorpassagier bescherming tegen storende
lichtinval door de voorruit of de zijruiten.

543

115
95

U

U

Veiligheidsgordels zilverkleurig
Met de zilverkleurige veiligheidsgordels zet u een individueel, sportief accent in het interieur.

Y04

484
400

U

U

Y05

484
400

U

U

Y06

484
400

U

U

Alleen met bekleding nappaleder zwart (801), nappaleder tweekleurig magmagrijs/zwart (808), nappaleder
Exclusief zwart (501) of nappaleder Exclusief tweekleurig magmagrijs/zwart (508)

Veiligheidsgordels rood
Met de rode veiligheidsgordels zet u een individueel, sportief accent in het interieur.
Alleen met bekleding nappaleder Exclusief zwart (501), nappaleder Exclusief red pepper/zwart (507), nappaleder
Exclusief tweekleurig magmagrijs/zwart (508) nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA zwart (711),
nappaleder zwart (801) of nappaleder tweekleurig magmagrijs/zwart (808)

Veiligheidsgordels geel
Met de gele veiligheidsgordels zet u een individueel, sportief accent in het interieur.
Alleen met bekleding nappaleder Exclusief zwart (501), nappaleder Exclusief magmagrijs/zwart (518), nappaleder
Exclusief/microvezel DINAMICA zwart (701) of nappaleder zwart (801)
Inbegrepen bij Edition 1 (P19)
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Interieur

Code

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
AMG-vloermatten

U26

0
0

S

S

AMG-instaplijsten met opschrift ‘AMG’, verlicht
Met de AMG-instaplijsten zet u sportieve, exclusieve accenten. De instaplijsten van geborsteld rvs
imponeren op de eerste rij met een wit verlicht opschrift ‘AMG’, telkens als u in- of uitstapt.
Praktisch: de robuuste rvs lijsten zijn niet alleen mooi, ze beschermen ook tegen beschadiging.

U25

0
0

S

S

Stoelverwarming voor
Als het koud is, zorgt de stoelverwarming voor aangename warmte. Met een druk op de knop kan
voor elke voorstoel separaat gekozen worden uit drie verwarmingsstanden. Intelligent en
comfortabel: de stoelverwarming schakelt automatisch terug.

873

0
0

S

S

Stoelverwarming achter
Wie op koude dagen op de achterbank plaatsneemt, geniet binnen de kortste tijd van aangename
warmte. De passagiers op de buitenste achterzitplaatsen kunnen met een druk op de knop uit drie
standen kiezen. De verwarming schakelt automatisch terug.

872

436
360

U

U

Stoelventilatie/-verwarming voor
Inclusief stoelverwarming en stoelventilatie. Dankzij de actieve ventilatie kunnen de zittingen en
rugleuningen op hete dagen snel worden afgekoeld tot een aangename temperatuur, hetgeen het
zitcomfort verhoogt. De inschakelbare stoelverwarming zorgt op koude dagen voor aangename
warmte.

401

895
740
0
0

U

U

u

u

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Stoelen

* +PYO

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
Alleen in combinatie met Premium Pack (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)</small7>
Niet met bekleding nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA zwart (701) of nappaleder Exclusief/microvezel
DINAMICA zwart (711)
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Code

Zitcomfortpakket
Als u zich ontspannen voelt, komt u ook ontspannen op uw bestemming aan: met het comfortpakket vindt u snel een
ergonomische zitpositie die perfect is afgestemd op uw individuele behoeften, omdat het een verscheidenheid aan elektrische
en handmatige instellingen voor de voorstoelen bundelt.

P65

0
0

409

484
400
0
0

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Interieur
Stoelen

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

u

u

U

U

u

u

U

U

u

u

U

U

u

u

U

U

Alleen met AMG Performance-stoelen (555) en bekleding nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA zwart (701) of nappaleder Exclusief/
microvezel DINAMICA zwart (711)

Multicontourstoelen
De multicontourstoelen passen de AMG Performance-stoelen met meer of minder lucht in de zijwangen aan, alsof het een
maatpak is. Als u de rugleuning bijzonder strak opvult, biedt dit extra zijdelingse ondersteuning bij een sportieve rijstijl.

* +PYO

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
Alleen met memorypakket (275) en AMG Performance-stoelen (555)

Actieve multicontourstoelen
Puur zitcomfort, zelfs bij langere ritten: optimaliseer uw zitpositie met uitgebreide
verstelmogelijkheden via geïntegreerde luchtkussens. Als optie kunt u genieten van rustgevende
warmte en acht verschillende massageprogramma’s. Als u sportief rijdt, bieden de dynamische
zijwangen de best mogelijke zijdelingse ondersteuning.

432
* +PYO

2.360
1.950
0
0

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
Alleen in combinatie met memorypakket (275)
Niet met AMG Performance-stoelen (555)

Memorypakket
Als de auto door meerdere personen wordt gebruikt, biedt het memorypakket veel comfort. Er
kunnen drie verschillende posities van de elektrisch verstelbare voorstoelen, stuurkolom en
buitenspiegels met een druk op de knop worden opgeslagen en weer worden opgeroepen.

275
* +PYN
/PYO

1.234
1.020
0
0

* Prijs in combinatie met Premium Pack (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)
Driezits achterbank
De driezits achterbank maakt uw interieur variabeler en uw auto een comfortabele vijfzitter. De extra
volwaardige middenstoel kan ook dienen als armsteun voor de achterpassagiers. Als u meer
opbergruimte nodig hebt, kunt u de stoelen met een druk op de knop in de verhouding 40:20:40
neerklappen.

568

835
690

Alleen met EASY PACK-quickfold (287)
Niet met draadloos oplaadsysteem voor de mobiele telefoon achter (898) of Edition 1(P19)
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Code

First Class achtercompartiment
Verander uw auto in een businessjet op wielen: het First Class achtercompartiment voegt een
bijzonder luxueus interieur aan de uitstekende rijprestaties toe. Geef uw passagiers achterin met
comfortabele, comfortabele afzonderlijke stoelen, een hoogwaardige ambiance en gemakkelijke
toegang tot uitgebreide infotainmentfuncties en comfortuitrustingen.

224

4.417
3.650

555

2.360
1.950
363
300

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Interieur
Stoelen

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

U

U

U

U

U

U

S

S

U

U

u

u

U

U

u

u

Inclusief automatische airconditioning THERMOTRONIC (581)
Onder voorbehoud vanaf december 2018 leverbaar

AMG Performance-stoelen
De AMG Performance-stoelen zijn uw garantie voor een bijzonder intense rijervaring. De sportief
gevormde stoelen zorgen voor een optimale zithouding, die de nodige ondersteuning biedt voor een
zeer dynamische rijstijl. Tegelijkertijd brengt het design met geïntegreerde hoofdsteunen en
geprononceerde zijwanten een vleugje sportwagensfeer in uw cockpit.

* +PYO

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
Alleen met zitcomfortpakket (P65) of memorypakket (275)
Niet met actieve multicontourstoelen (432), voorbereiding voor entertainment en comfort (866) of
warmtecomfortpakket (P68)

Airconditioning
Automatische airconditioning THERMATIC
Met twee klimaatzones. De automatische airconditioning THERMATIC met twee klimaatzones biedt
individueel klimaatcomfort voor de bestuurder en voorpassagier. De temperatuur kan afzonderlijk
voor de bestuurder en voorpassagier worden geregeld. Al naargelang de gekozen instelling wordt de
lucht automatisch gekoeld of verwarmd.

580

0
0

Automatische airconditioning THERMOTRONIC
Met drie klimaatzones en drie klimaatstanden biedt de automatische airconditioning
THERMOTRONIC individueel klimaatcomfort. De temperatuur en luchtverdeling kunnen afzonderlijk
worden geregeld voor de bestuurder en voorpassagier. Voor het achtercompartiment is de
temperatuur en luchthoeveelheid separaat instelbaar.

581

1.029
850
0
0

* +224

* Prijs in combinatie met First Class achtercompartiment (224)
AIR BALANCE-pakket
Het AIR BALANCE-pakket met sportieve ‘AMG #63’-parfum biedt een individuele geurervaring in het
interieur, passend bij uw persoonlijke voorkeur of stemming. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit in het
interieur verbeterd door de zuurstof te ioniseren en de buiten- en interieurlucht te filteren.

P21
* +PYO

448
370
0
0

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
Inbegrepen bij Edition 1 (P19)
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Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Interieur
Airconditioning

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
P68

956
790

U

U

228

1.476
1.220

U

U

B24

242
200

U

U

311

0
0

u

u

301

73
60

U

U

Code

Warmtecomfortpakket
Geniet binnen de kortste tijd van een behaaglijke temperatuur, ook op koude dagen: de intelligent
gecombineerde verwarmingselementen spreken zere snel aan en verwarmen uw rug, armen en
benen. Daardoor hoeven u en uw passagiers geen kou te lijden, zelfs als het interieur nog niet
volledig is opgewarmd.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Alleen in combinatie met memorypakket (275)
Niet met AMG Performance-stoelen (555)

Voorwarmingsinstallatie
De voorverwarmingsinstallatie zorgt ervoor dat de ruiten ontdooid zijn en dat er bij het instappen al
een aangename temperatuur in de auto heerst. Vooral als u geen garage hebt, levert dit comfort en
veiligheid op.
Niet met voorruit verwarmd (597)
Onder voorbehoud vanaf december 2018 leverbaar

Afstandsbediening voor de voorwarmingsinstallatie
De voorverwarmingsinstallatie kan via de afstandsbediening vanaf een afstand van 300 meter worden geactiveerd. U wordt
geïnformeerd of het programmeren gelukt is en wat de hoeveelheid restwarmte/-ventilatie is.
Alleen met voorverwarmingsinstallatie (228)

Opbergvakken
Bekerhouder gekoeld/verwarmd
Heet of koud, deze bekerhouder achterin houdt flesjes, blikjes of bekers veilig op hun plek en drankjes langer op de gewenste
temperatuur. Achterpassagiers genieten bijvoorbeeld bij hoge buitentemperaturen van aangenaam koele drankjes of van lang
warmgehouden warme drankjes. De bekerhouder kan de temperatuur binnen een bereik tussen 8° en 55° C houden.
Alleen in combinatie met First Class achtercompartiment (224)

Rokersuitvoering
De asbakinzetstukken voor de bekerhouder voor en achter hebben een sigarettenaansteker en een
deksel. De inzetstukken kunnen in een handomdraai worden uitgenomen, waardoor ze makkelijk
kunnen worden geleegd en gereinigd.
Niet met multifunctionele telefonie (899)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

35

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
30P

0
0

S

S

EASY PACK-kofferdeksel
Om gemakkelijk te kunnen in- en uitladen kan het EASY PACK-kofferdeksel met een druk op de knop
elektrisch worden geopend en gesloten. Om te voorkomen dat het kofferdeksel tegen een plafond
stoot, kan hij in elke positie worden gestopt.

890

0
0

S

S

EASY PACK-quickfold
Meer flexibiliteit voor uw bagageruimte: met de opklapbare achterbank kunt u de bagageruimte in een oogwenk transformeren
in een lange laadvloer. Het transport van grote of volumineuze bagage is daardoor heel eenvoudig.

287

0
0

u

u

282

284
235

U

U

Interieur
Opbergvakken

Code

Opbergpakket
Het opbergpakket biedt talrijke opberg- en bevestigingsmogelijkheden voor het interieur en de bagageruimte. Met de
praktische hulpjes krijgt alles een eigen plek. Kleine en grote bagage kan optimaal worden verankerd en blijft waar het hoort,
ook als u eens hard moet remmen.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Bevat dubbele bekerhouder

Bagageruimte- en laadruimte

Alleen met driezits achterbank (568) of First Class achtercompartiment (224)

Ski- en snowboardtas
Een must voor wintersportfans: met de ski- en snowboardtas kunt u uw sportattributen perfect in de auto onderbrengen en
meenemen. Ook kleine zaken vinden een plek in de extra tassen en netten. Daardoor blijft de bagageruimte netjes en wordt
het interieur niet vuil of beschadigd.
Alleen met driezits achterbank (568) of First Class achtercompartiment (224)
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Veiligheid en assistentiesystemen

Code

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
Actieve remassistent
De actieve remassistent kan helpen ongevallen met voorliggers en overstekende voetgangers te
voorkomen of de gevolgen van een botsing te verminderen. Het systeem omvat een afstands- en
botsingswaarschuwing, situatiespecifieke remkrachtondersteuning en een autonome remfunctie.

258

0
0

S

S

Actieve spoorassistent
Als u onbedoeld (zonder richting aan te geven) over een onderbroken of ononderbroken lijn rijdt, kan
het systeem u waarschuwen door een vibrerend stuurwiel. In het geval van een ononderbroken lijn of
als de rijstrook achter een stippellijn is geïdentificeerd als bezet, kan de assistent ook ingrijpen door
middel van een eenzijdige remingreep.

243

0
0

S

S

0
0

S

S

U

U

Airbags
Airbags voor de bestuurder en voorpassagier, sidebags voor de bestuurder en voorpassagier (gecombineerde thorax-/
pelvisbags), kneebag voor de bestuurder.

Sidebags achter
De passagiers op de buitenste achterzitplaatsen worden bij een botsing van opzij beschermd door de sidebags op
borsthoogte. Ze zijn geïntegreerd in de zijwanden achter en ontvouwen zich tussen het portier en de inzittende op
borsthoogte. Daarmee beschikken ze samen met de standaard windowbags over het beste veiligheidspotentieel om het risico
op letsel te verminderen.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

293

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

460
380
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Code

Dodehoekassistent
De dodehoekassistent maakt een van de grootste gevaren in het verkeer zichtbaar: voertuigen in de
dode hoek. Het systeem kan zicht- en hoorbaar waarschuwen bij dreigend gevaar. Dat functioneert
niet alleen tijdens het rijden, maar ook tot 3 minuten nadat de motor is uitgezet.

234

545
450

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Veiligheid en assistentiesystemen

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

U

U

U

U

u

u

Niet met rijassistentiepakket (23P)

23P
Rijassistentiepakket
Bestaande uit actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve stuurassistent, actieve remassistent met kruispuntfunctie, uitwijk* +PYN
stuurassistent, actieve dodehoekassistent en PRE-SAFE® PLUS.
/PYO
In combinatie met COMAND Online bevat het rijassistentiepakket ook: actieve snelheidslimietassistent; actieve
rijbaanwisselassistent; tot 30 seconden uitgebreide automatische herstart in stop&go-verkeer op snelwegen (hier is
aanvullend de parkeerassistent of het parkeerpakket vereist).

2.299
1.900
0
0

*Prijs in combinatie met Premium Pack (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)
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Parkeren en manoeuvreren

Code

Parkeerpakket met achteruitrijcamera
Met dit pakket parkeert u ook op krappe plekken. Comfortabel: de actieve parkeerassistent zoekt
voor u een parkeerplaats en assistent vervolgens bij het inparkeren. Met de achteruitrijcamera biedt
een beter zicht naar achteren, waardoor dure blikschade kan worden voorkomen.

P44

0
0

360°-camera
Behoud het overzicht: het zicht rondom van de 360°-camera inclusief een virtuele blik vanuit
vogelvluchtperspectief is indrukwekkend. Dankzij de intelligente koppeling van vier camera’s kunt u
via het mediadisplay ook hindernissen zien die eigenlijk buiten het blikveld vallen. Dat maakt
parkeren nóg eenvoudiger.

501

436
360
0
0

* +PYN
/PYO

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

S

S

U

U

u

u

* Prijs in combinatie met Premium Pack (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)
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Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
Voorbereiding voor Mercedes-Benz Link

15U

0
0

S

S

Voorbereiding voor Live Traffic Information
Met de voorbereiding voor navigatie blijft uw auto goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. U kunt de
navigatiegegevens op een later tijdstip afspelen. Een voordeel dat niet in de laatste plaats de inruilwaarde verhoogt.

367

0
0

S

S

362

0
0

S

S

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Voor een permanent gebruik van de service Live Traffic Information is registratie in het Mercedes me-portal en acceptatie van de
gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services noodzakelijk. Bovendien moet de auto aan het gebruikersaccount zijn gekoppeld.
Daarna kan Live Traffic Information maximaal drie jaar gratis worden gebruikt en vervolgens tegen betaling worden verlengd

Communicatiemodule LTE (4G) voor het gebruik van Mercedes me connect-services
Onbeperkte duur. De communicatiemodule biedt u een duidelijk voordeel qua comfort en veiligheid.
Hiermee heeft de auto voortdurend een internetverbinding - zodat u nuttige services kunt gebruiken,
zoals de Live Traffic Information van Mercedes me connect. Twee mobiele radioantennes en een
4G-simkaart zorgen voor een snelle verbinding.
Om sommige services te kunnen gebruiken, zijn extra optionele uitrustingen nodig. Meer informatie over de
omvang, looptijd, voorwaarden en activering van elke service vindt u op www.mercedes.me of bij uw MercedesBenz dealer. De snelheid van de dataverbinding varieert afhankelijk vanhet lokale netwerk
Alleen met COMAND Online (531)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.
Mercedes-Benz noodoproepsysteem
Bij een ongeval kan het Mercedes-Benz noodoproepsysteem de tijd tussen het ongeval en de
aankomst van de hulpdiensten op beslissende wijze verkorten. De gegevensoverdracht vindt plaats
via een communicatiemodule met eigen simkaart. Daarvoor is geen mobiele telefoon nodig.

351

0
0

S

S

Widescreen cockpit
Futuristisch weergaveconcept: in totaal zijn er twee 12,3 inch schermen voor instrumentdisplay en
mediadisplay gegroepeerd onder één doorlopende glasplaat. U bepaalt zelf de inhoud van de
dynamische weergave. Met drie weergavestijlen kunt u de weergave van het instrumentdisplay
aanpassen aan uw wensen.

464

0
0

S

S

Voorbereiding voor digitale voertuigsleutel voor smartphone
(drie jaar gratis na activering). Zet de volgende stap in de toekomst en stuur uw conventionele
voertuigsleutel met pensioen. Met de voorbereiding hebt u de technische basis om de smartphone
als digitale voertuigsleutel te gebruiken. U kunt uw auto openen en sluiten via de smartphone en
zelfs de motor starten.

896

121
100

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Alleen met draadloos oplaadsysteem voor mobiele telefoon (897) of multifunctionele telefonie (899)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Digitale radio
De digitale radio biedt nog meer informatie en entertainment via aanzienlijk meer programma’s. Kies
uw favoriete stations. Tegelijkertijd verhoogt de heldere, ruisvrije ontvangst het luisterplezier.

537

399
330

531

0
0

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

U

U

S

S

Digitale zenders zijn nog niet landelijk ingevoerd. Indien nodig schakelt de digitale radio automatisch over op
analoge ontvangst (FM)

COMAND Online
Sneller en relaxter op uw bestemming aankomen met COMAND Online, de eersteklas navigatie in de
Mercedes look&feel en perfect geïntegreerd in de cockpit. Met Live Traffic Information en Car-to-X
Communication kunt u gemakkelijk files vermijden en eventuele gevaarlijke situaties eerder
detecteren.
Bevat smartphone-integratie (14U)
Voor een permanent gebruik van de service Live Traffic Information is registratie in het Mercedes me-portal en
acceptatie van de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services noodzakelijk. Bovendien moet de
auto aan het gebruikersaccount zijn gekoppeld. Daarna kan Live Traffic Information maximaal drie jaar gratis
worden gebruikt en vervolgens tegen betaling worden verlengd
Wijzigingen in de geïntegreerde Mercedes-Benz apps voorbehouden
Voor het oproepen van websites is een geschikte mobiele telefoon vereist (zie www.mercedes-benz.com/
connect) en activering van een gegevensoptie en het gebruik van de mobiele telefoon als modem (tethering) bij de
mobiele serviceprovider. Bij gebruik kunnen extra kosten ontstaan (afhankelijk van de mobiele serviceprovider).
Meer informatie over het Mercedes-Benz noodoproepsysteem en over de beschikbaarheid in Europa vindt u op
www.mercedes-benz.com/ecall
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– Niet leverbaar
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Infotainment, navigatie en communicatie

Code

AMG TRACK PACE
Met de AMG TRACK PACE-app voor de smartphone beschikt u over de ideale tool om uw eigen rijstijl
gedetailleerd en professioneel te analyseren. Zo kunt u uw performance ook zonder trainer
verbeteren en uw eigen prestaties met die van andere rijders vergelijken.

256

0
0

Smartphone-integratie
De smartphone-integratie verbindt de smartphone via Apple CarPlayTM en Android Auto met het mediasysteem. Daardoor hebt
u comfortabel toegang tot de belangrijkste apps op uw smartphone. Ook apps van derden zoals Spotify kunnen snel en
gemakkelijk worden gebruikt.

14U

0
0

Touchpad
Voor comfortabele bediening van het multimediasysteem. Met behulp van het touchpad kunnen de
functies van het multimediasysteem via bewegingen met één of twee vingers (multitouch) intuïtief
worden aangestuurd. Het touchpad herkent uw handschrift voor het geval u adressen of
telefoonnummers geruisloos wilt invoeren.

446

0
0

463

1.198
990
0
0

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

u

u

S

S

u

u

U

U

u

u

U

U

Niet met Android Auto (17U)

Head-up display
Het head-up display laat de bestuurder belangrijke informatie zien, zonder dat diens blik van het
verkeer wordt afgeleid. Het display projecteert belangrijke informatie direct in het zicht van de
bestuurder. Dat is minder vermoeiend voor uw ogen, omdat ze niet steeds tussen het display en de
weg hoeven te wisselen. Dat vergroot de concentratie.

* +PYO

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
Tv-tuner
Met de tv-tuner wordt uw voertuig een thuisbioscoop. Of u nu in de file staat of een pauze neemt in de auto, dankzij de
digitale ontvangst kunnen u en uw passagiers op het multimediadisplay genieten van televisie in schitterende resolutie.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

865

1.198
990

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Voorbereiding voor entertainment en comfort
Eersteklas entertainment, zelfs op de tweede rij: met de voorbereiding kunt u eenvoudig
verschillende apparatuur en accessoires aansluiten. De voorbereiding is bevestigd aan de
rugleuningen van de voorstoelen en heeft een geïntegreerde stroomvoorziening.

866

206
170

Burmester surround sound system
Met 14 luidsprekers en een uitgangsvermogen van 640 watt. Ervaar meer performance en
exclusiviteit met de legendarische Burmester-sound. De krachtige luidsprekers ontwikkelen een
eersteklas surround sound. U kunt dit gericht voor de voor- en achterzitplaatsen optimaliseren en
daarmee de luisterervaring intensiveren. Een kwaliteit dankzij het opschrift ‘Burmester’ ook kunt
zien.

810

0
0

Burmester high-end 3D surround sound system
Met 25 luidsprekers en een uitgangsvermogen van 1450 watt. Het soundsystem levert dezelfde
klankkwaliteit als een luxe muziekinstallatie voor woonruimtes. De 3D-luisterervaring kan de
akoestiek en ambiance van bijvoorbeeld een operahuis of een jazzkelder evenaren. Dankzij de VIPfunctie kan de klank voor elke zitplaats afzonderlijk worden ingesteld. U kunt ook stijlvoorkeuren
ingeven, zoals ‘Live’ of ‘Easy Listening’. Verfijnde techniek en design: de uitschuifbare tweeters.

811

4.901
4.050

897

242
200
0
0

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

U

U

S

S

U

U

U

U

u

u

U

U

Niet met AMG Performance-stoelen

Alleen met COMAND Online (531) en schuifdak (414)

Draadloos oplaadsysteem voor smartphone
Reistijd wordt oplaadtijd - uw smartphone ligt met één handbeweging op zijn vaste plek in de
middenconsole en wordt daar draadloos opgeladen. Ongeacht model en merk, worden alle
smartphones die de Qi-standaard ondersteunen draadloos opgeladen.

* +PYN
/PYO

* Prijs in combinatie met Premium Pack (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)
Niet met multifunctionele telefonie (899)

Draadloos oplaadsysteem voor smartphone achter
Uw smartphone comfortabel en draadloos opladen, ook achterin: het opbergvak tussen de beide achterzitplaatsen is ook een
inductief oplaadvlak. Ongeacht model en merk, worden alle smartphones die de Qi-standaard ondersteunen draadloos
opgeladen.

898

339
280

Inbegrepen bij First Class achtercompartiment (224)
Niet met driezits achterbank (568)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Code

Multifunctionele telefonie
Maakt een draadloze verbinding naar de buitenantenne van de auto mogelijk en laadt mobiele telefoons, die de Qi-standaard
ondersteunen, op een laadoppervlak draadloos op. Met deze uitrusting wordt uw mobiele telefoon perfect in de auto
geïntegreerd: het apparaat wordt aan de buitenantenne gekoppeld en tevens opgeladen, zonder dat hiervoor een kabel of
telefoonhouder nodig is.

899
* +PYN
/PYO

593
490
351
290

Mercedes-AMG
GT 63 S 4MATIC+

Infotainment, navigatie en communicatie

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Standaarduitrusting en opties.

U

U

U

U

S

S

U

U

* Prijs in combinatie met Premium Pack (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)
Niet met draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten (897) of rokersuitvoering (301)

12V-aansluiting in de bagageruimte

U35

0
0

230V-aansluiting achter
De 230V-aansluiting maakt uw achtercompartiment nog flexibeler. Elektronische apparatuur zoals
laptops worden hier van stroom voorzien terwijl u onderweg bent.

U67

145
120

Inbegrepen bij First Class achtercompartiment (224)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Originele accessoires.
Op deze pagina staat een kleine greep uit het ruime assortiment accessoires voor de AMG GT vierdeurs Coupé. Vermelde adviesprijzen onder voorbehoud en exclusief
eventuele inbouwkosten, tenzij anders vermeld. Let op: per motortype en uitrustingsniveau kunnen beperkingen gelden, raadpleeg uw dealer voor de mogelijkheden.
Ontdek en bestel online de Mercedes-Benz Collection en auto-accessoires op shop.mercedes-benz.nl.
Afbl.
Artikelnummer
Interieur
Kinderzitje BABY-SAFE plus II met AKSE
1
A000 970 1302
Zonnekap voor BABY-SAFE plus II
2

A000 970 2302

Reservehoes voor KIDFIX XP

A000 970 8100

USB Power Charger

3

A213 820 2403

Producten voor de voorbereiding voor entertainment en comfort (866):
- Apple iPad Air 2®-integratie achter, plug & play, kit

4

A205 820 0876

- Apple iPad 4®-integratie achter, plug & play, kit

A205 820 2001

- Style & Travel Equipment, houder voor tablet (optimale functie met Style & Travel Equipment beschermhoes)

A000 827 2200

- Style & Travel Equipment, beschermhoes, bijv. voor Apple iPad Air 2

A000 580 0900

- Style & Travel Equipment, kleerhanger

5

A000 810 4100

- Style & Travel Equipment, klaptafel

6

A000 816 0200

Flacon AGARWOOD MOOD (alleen in combinatie met AIR BALANCE-pakket (P21)

46

341
281
30
25
320
265
123
101
33
28

A000 970 1602

Kinderzitje KIDFIX XP met ISOFIT

7

A00 899 0188

AMG-doorpin, rond, geborsteld rvs

8

A000 766 0800

U
2

U
3

235
194
235
194
112
92
50
42
111
92
164
135
94
77
70
58
47
39

A000 899 0200

Flacon SPORTS MOOD (alleen in combinatie met AIR BALANCE-pakket (P21)

U
1

Adviesprijs
incl. btw /
excl. btw
(€)

U
4

U
5

U
6

U
7

U
8

Originele accessoires.
Op deze pagina staat een kleine greep uit het ruime assortiment accessoires voor de AMG GT vierdeurs Coupé. Vermelde adviesprijzen onder voorbehoud en exclusief
eventuele inbouwkosten, tenzij anders vermeld. Let op: per motortype en uitrustingsniveau kunnen beperkingen gelden, raadpleeg uw dealer voor de mogelijkheden.
Ontdek en bestel online de Mercedes-Benz Collection en auto-accessoires op shop.mercedes-benz.nl.
Afbl.
Artikelnummer
Cargo en Care / Exterieur
Koelbox
1
A000 820 4206
Boodschappenkrat, inklapbaar

2

A203 840 0020

Asbak

3

A177 810 8103

AMG-wielnaafdoppen met AMG-logo, vierdelige set

A000 400 3100

Velgbeveiligingsset, zwart

U
1

4

U
2

U
3

A001 990 1707

Adviesprijs
incl. btw /
excl. btw
(€)
195
161
12
10
46
38
180
149
66
79

U
4

47

Overige technische gegevens.
Type

ACTUAL PARAMETER VALUE

ACTUAL PARAMETER VALUE

ACTUAL PARAMETER VALUE

ACTUAL PARAMETER VALUE

ACTUAL PARAMETER VALUE

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+

2.000

2.550

2.100

80

450

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+

2.020

2.560

2.100

80

440

1) Bij max. totaalgewicht. 2) Met trekhaak (optie). 3) Bij uitgeschoven achterspoiler. 4) Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/47/EG (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90 %
gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg) voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen. 5) Opgaven volgens richtlijn 70/156/EWG in de versie 2000/40/EG.
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Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Maandtarief (€)
incl. btw

Mercedes-AMG
GT 63 4MATIC+

Servicepakketten.
Mercedes-Benz SterGarantie
De zekerheid van langer onbezorgd rijden. Nooit onvoorziene reparatiekosten. Dat is het veilige
gevoel van fabrieksgarantie. Een comfortabele gedachte waar u best wat langer van zou willen
genieten. Dat kan. SterGarantie is een aantrekkelijk serviceproduct dat voor een periode na afloop
van de fabrieksgarantie afgesloten kan worden. En u hebt de keuze om dit voor 1, 2 of 3 jaar af te
sluiten. Dat is volledige zekerheid. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie. Of kijk
op www.mercedes-benz.nl/stergarantie
De consumentenprijs is jaartarief, inclusief assurantiebelasting.

SterGarantie met looptijd 12 maanden
SterGarantie met looptijd 24 maanden
SterGarantie met looptijd 36 maanden
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247
305
563
736
1.151
2.232

–

–

U

U

–

–

U

U

–

–

U

U

BPM-tabel.
Type

Transmissie

Bandtype

Velgcode

CO2-waarde Verbruik Energielabel
BPM(g/km)
(l/100km)
correctie
2018

Bijtelling

290.688

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+

A9

R01

RZU, RVM, RVN, RWD, RWE, RWC, RWA, RWB

256

11,2

G

-

22%

290.689

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+

A9

R01

RVM, RVN, RWD, RWE, RWC, RWA, RWB

257

11,3

G

-

22%
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Bijlage.
Disclaimer
In deze prijslijst is rekening gehouden met de nieuwe BPM-tarieven per 1 januari 2018.
In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor de CO2-uitstoot.
De opgegeven verbruikscijfers en CO2-waarden, zoals eerder weergegeven in deze uitgave, zijn bepaald volgens de geldige versie van verordening (EG) 715/2007 bij meting. Afhankelijk van bijvoorbeeld de velgkeuze,
bandkeuze en versnellingsbakkeuze kunnen per voertuigtype de waarden variëren. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig, ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigen
onderling. De testmethode heeft ook niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijvoorbeeld ook sterk af
van uw rijgedrag. Wij adviseren daarom ‘Het Nieuwe Rijden’. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn maximale adviesprijzen. Wijzigingen voorbehouden. De prijzen voor opties gelden uitsluitend voor inbouw af fabriek. Wijzigingen in constructie en uitvoering, alsmede
drukfouten zijn voorbehouden.
Recyclingbijdrage
Voor alle in deze prijslijst vermelde typen bedraagt de recyclingbijdrage: € 40,00 incl. BTW
Kosten rijklaar maken
Kosten rijklaar maken zijn o.a. inclusief: transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten, volle tank brandstof, MB-olie (1 liter), MB-veiligheidsvesten (vier), AdBlue® (indien van toepassing, een flacon
1,89 liter) en een mattenset.
Exclusief eerste onderhoudsbeurt, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,10 (over de leges wordt geen BTW berekend) € 1.900 incl. BTW
Uw Mercedes-Benz dealer kan u bij bestelling verzoeken om een aanbetaling van 15% van de consumentenprijs.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw Mercedes-Benz dealer of onze website www.mercedes-benz.nl
Het BTW-tarief bedraagt 21%
Mercedes-Benz Nederland B.V., A 0040 73 240718, gedrukt in Nederland
Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.
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Financieel maatwerk voor uw Mercedes-Benz.
Bij Mercedes-Benz kiest u voor maatwerk. En dan gaat het niet alleen om de auto.
Of het nu (Privé)lease, een financiering, servicecontract of verzekering betreft,
onze financiële producten voorzien in een mobiliteitsoplossing welke precies aansluit bij uw wensen.
U koopt de auto Particulier of Zakelijk? Onze experts gaan samen met u op zoek naar dé ideale oplossing,
vanzelfsprekend met passie en oog voor kwaliteit!

1



lieferbar gegen Mehrpreis



als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar

S Serienausstattung

— nicht lieferbar

Abbildungen können Sonderausstattungen beinhalten.

Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial Services B.V. te Utrecht. Tel : 030 605 98 20. Email : customer-mbfsnl@daimler.com. www.mbfs.nl

