
   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 19059781  

Mercedes-Benz SL-Klasse 55 AMG Aut5 in Nieuwstaat YOUNGTIMER

  

Omschrijving
Volledig gedocumenteerde originele SL55 AMG,
afkomstig vd 1ste eigenaar uit Zwitserland en in
absolute nieuwstaat. Nu al een klassieker met zijn V8
Kompressor met 500 en ongeëvenaarde prestaties.
Voorzien van alle denkbare opties als distronic
adaptieve cruise control, Keyless-Go entry&drive,
multicontourstoelen links/rechts met massage,
geventileerde en verwarmde stoelen met memory,
COMAND fullmapnavigatie, Bose …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~19059781

Specificaties
Km-stand: 79.725
Datum deel 1: 06-2002
Kleur: Briljantzilver metallic
Interieur: AMG nappaleder Graphit
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 500 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 744u Briljantzilver metallic
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop
• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Buitenspiegels in carrosseriekleur
• Buitenspiegels met verlichting
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektronische remkrachtverdeling
• Koplampreiniging
• Lichtmetalen velgen 18"
• Metaalkleur
• Mistlampen voor
• Park Distance Control
• Sportonderstel
• Windscherm
• Xenon koplampen

Interieur
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 404 multicontourstoel bestuurder met massage
• 405 multicontourstoel passagier met massage
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• Airco (automatisch)
• Aluminium interieur afwerking
• Armsteun voor
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Boordcomputer
• Cruise control
• Cruise control adaptief
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel en versnellingspook
• Lendesteunen (verstelbaar)
• Motorrestwarmte-installatie
• Regensensor
• Sportstoelen voor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Verstelbare stuurkolom
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 352 COMAND fullmap navigatiesysteem in kleur
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• 813 Linguatronic spraaksturing
• 819 CD-wisselaar/MP3
• 854 Geïntegreerde telefoonvoorbereiding
• Autotelefoon voorbereiding
• Navigatiesysteem

Veiligheid
• 220 Parctronic
• 291 Pelvis beckenairbags
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• Active Cornering Enhancement
• Airbag(s) hoofd achter
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 3
• Anti Blokkeer Systeem
• Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
• 219 DISTRONIC: adaptieve cruise control
• 231 Garagedeuropener
• 423 AMG Speedshift 5-traps automaat met
verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 423 automatische 5-versnellingsbak met tiptronic
• 487 AMG sportonderstel obv Active Body Control
met verschillende rijprogramma's en instelbare
rijhoogte
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