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Mercedes-Benz SL-Klasse 350 Designo Aut7

  

Omschrijving
Uitgevoerd in het zeer exclusieve Designo Grafietgrijs
en gecomplementeerd met originele 19" AMG velgen.
Ook het interieur is afgewerkt met luxe nappa
lederen bekleding, zwart en voorzien van vele luxe
opties als TV-tuner, Comand, elektrisch verstelbare
stoelen met verwarming/koeling en AIRSCARF
nekverwarming. Bel nu voor een afspraak: Michael
Bestenbreur: 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 118.414
Datum deel 1: 11-2008
Kleur: Designo Grafietgrijs metallic
Interieur: Zwart geperforeerd nappa leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 315 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch bedienbare kap
• Lichtmetalen velgen 19"
• Metaalkleur
• Parkeersensor voor en achter
• Ruitensproeiers verwarmbaar
• Windscherm

Interieur
• Airco (automatisch)
• Boordcomputer
• Cruise control
• Elektrische ramen voor
• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
• Lederen/stof bekleding
• Lederen stuurwiel en versnellingspook
• Regensensor
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• Audioinstallatie met cd-wisselaar
• Bandenspanningswaarschuwingssysteem (477)
• Multimedia-voorbereiding
• Navigatiesysteem full map
• TV-ontvanger

Veiligheid
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarmsysteem
• Anti Blokkeer Systeem
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Binnen/buitensp. aut. dimmend

Overige
• 48,3 cm (19 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen
(770)
• Adaptief remlicht knipperend (K11)
• Airbag voor bestuurder en voorpassagier (291)
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• Airconditioning THERMOTRONIC (581)
• AIRSCARF, hoofdruimteverwarming (403)
• Anti doorSlip Regeling
• Automatische 7-versnellingsbak (7G-TRONIC SPORT)
(427)
• Bagagegordels (U45)
• Bi-xenon koplampen
• Bi-Xenon koplampen (LHD) (614)
• Certificaat van overeenstem.(cvo) + kentekenbw.
(985)
• COMAND APS met DVD-wisselaar en LINGUATRONIC
(512)
• Comforttelefonie (386)
• Dvd speler, regio 2 (U72)
• Elektrisch bedienbare ruiten (010)
• Elektronische remkrachtverdeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• Garagedeuropener geintegreerd in binnenspiegel
(231)
• Geventileerde en verwarmde voorstoelen (401)
• Hemelbekleding variodak zwart (Y90)
• Injection valves with dbw caps (U48)
• Kofferdeksel op afstand te openen en sluiten (881)
• Koplampreiniging
• Modeljaar (809)
• Park Tronic System (PTS) (220)
• Sierdelen: hout, Essen zwart (736)
• Spiegels linksbuiten + binnen autom. dimmend (249)
• Sportpakket (952)
• Stoelen: voor elektr. bedienbaar met memory (242)
• Stuurwielschakeling: schakeltoetsen a/h stuurwiel
(428)
• TV-Tuner Digitaal/Analoog (863)
• Voorbereiding dakdragersysteem (726)
• Windschot stof (285)
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