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Mercedes-Benz SL-Klasse 500 Sport ABC / Harman-Kardon / Comand
/ Distronic Aut7 NP €175292

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto, een waanzinnig
mooi exemplaar en met bijna 400 pk een feest om in
te rijden. De auto oa voorzien van Active Body
Control: adaptieve luchtvering en demping met
instelbare rijprogramma's en rijhoogte distronic plus:
adaptieve cruise control met dynamische
afstandsregeling, elektrisch verstelbare sportstoelen
met verwarming,ventilatie en memorypakket:
stoelen/stuur/spiegels, COMAND fullmap …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~10030519

Specificaties
Km-stand: 56.200
Datum deel 1: 05-2010
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart nappa leder met wit

contraststiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 387 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 285 elektrisch bedienbaar geïntegreerd windscherm
• 481 carterbescherming
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk reinigingsinstallatie
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief
portiergrepen met chroominleg en startknop
• Bi-xenon koplampen
• Buitenspiegel links elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
• Cabriokap elektrisch bedienbaar
• Keyless-go
• Keyless entry
• Lichtmetalen velgen 19 inch
• Lichtmetalen velgen 19"
• R17 19" vijf-dubbelspaaks breedset velgen
• Windscherm

Interieur
• 221A Zwart leder
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en ventilatie
• 581 THERMOTRONIC: volautomatische airconditioning
voor/achter met aparte klimaatzones
• Airco volautomatisch (ECC)
• Binnen- en buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Boordcomputer
• Cruise control
• Dashboard met hout inleg
• H75 Aluminium sierdelen met structuur
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel en versnellingspook
• Ramen voor elektrisch bedienbaar
• Regensensor
• Stoelen verwarmbaar
• Stuur bekleed met leder
• Versnellingspook bekleed met leder
• Voorstoelen verwarmbaar

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND navigatie met DVD, telefoon en Linguatronic
• 518 universeel media interface
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK)
• Radio met CD-wisselaar
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 220 Parctronic
• 260B airbagschild rondom
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 882 Interieurdetectie
• ABS (anti blokkeer systeem)
• Active Body Control
• Airbags
• Alarm
• Bandenspanningscontrolesysteem
• EBD (electronic brakeforce distribution)
• ESP (elektronische stabiliteits programma)
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
• 219 DISTRONIC: adaptieve cruise control
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 487 Active Body Control adaptieve luchtvering met
hellingscorrectie en instelbare rijprogramma's en variabele
rijhoogte
• 669 reservewiel incl. boordgereedschap ipv tirefit
• 952 sportpakket in- en exterieur
• ABC (active body control)
• Active Body Control: act. vering+demping (ABC)
• Adaptief remlicht knipperend
• Airbag voor bestuurder en voorpassagier
• Airconditioning: airco THERMATIC
• Airconditioning THERMOTRONIC
• ASR (anti slip regeling)
• Automatische 7-versnellingsbak (7G-TRONIC SPORT)
• Bi-Xenon koplampen (LHD)
• Carterbescherming onderzijde motor
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Certificaat van overeenstemming (CVO)
• COMAND APS met DVD-wisselaar en LINGUATRONIC
• Comforttelefonie
• DISTRONIC, Tempomat + snelh.afh. afstandsreg.
• Dvd speler, regio 2
• Elektrisch bedienbare ruiten
• Geventileerde en verwarmde voorstoelen
• Hemelbekleding: Grijs
• Interieurdetectie
• Kofferdeksel op afstand te openen en sluiten
• Luchtvering
• Media-interface
• Metallic lak
• Modeljaar
• Park Tronic System (PTS)
• Reservewiel ipv Tirefit en luchtpomp
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd
• Side-airbags voor
• Sierdelen: aluminium, prisma
• Soundsystem Harman/Kardon LOGIC7
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend
• Sport-pakket
• Sportpakket
• Stoelen: voor elektr. bedienbaar met memory
• Stuurwielschakeling: schakeltoetsen a/h stuurwiel
• Windschot stof
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