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Mercedes-Benz SLK 200 Panoramadak Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto met volledige
dealerhistorie. Zeer fraai samengesteld met oa
Bengaalrood nappaleder, LED dagrijverlichting,
panorama variodak, elektrische 7-versnellingsbak
met 3 rij-programma's en stuurschakeling, diefstal-
en inbraakalarm (kl.3), licht- en regensensor,
stoelverwarming, interieurverlichtingspakket, zwarte
hemelbekleding, 17" lichtmetalen velgen en nog veel
meer. Bel voor een afspraak: …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~22511465

Specificaties
Km-stand: 99.879
Datum deel 1: 02-2012
Kleur: Iridiumgrijs metallic
Interieur: Nappaleder Bengaalrood
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Nee

https://mb-vos.nl/~PDF~22511465
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 22511465
https://mb-vos.nl/~PDF~22511465


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 22511465  

Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 260 wegval type-aanduiding
• 415 elektrische bedienbare cabriokap met
panoramadak
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 775u Iridiumzilver metallic
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 880 comfortsluiting dak en ramen op
opstandsbediening
• B15 Rolbeugels in aluminium
• Elektrisch bedienbare kap
• Panoramadak
• R01 zomerbanden
• R35 17" 10-spaaks lichtmetalen velgen in breedset

Interieur
• 91U zwarte hemelbekleding
• 280 sportstuurwiel in leder
• 309 cupholder
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor
bestuurder en passager
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 interieurverlichtingspakket
• H76 Sierdelen in donker dwarsgeslepen aluminium
• Luxe lederen bekleding
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 16P ME voertuig
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 523 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 290 window airbags
• 293 side-airbags
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• P54 antidiefstalpakket: diefstal-
/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging
(KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 283 Windschot
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 669 reservewiel incl. boordgereedschap ipv tirefit
• 802 Modeljaar 2012
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Comfort-pakket
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