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Mercedes-Benz SL-Klasse 350 Facelift Stoelkoeling / Bose / Comand
/ Memory / 19"AMG Aut7

  

Omschrijving
Zeer nette en gedocumenteerde SL350 Facelift.
Bijzonder compleet uitgerust met oa elekrisch
verstelbare comfortstoelen met verwarming,
ventilatie en geheugen, comforttelefonie, Comand
fullmap harddisknavigatie, Bose Surround
Soundsysteem, alarm met hellingshoekdetectie, bi-
xenon met reinigingsinstallatie, cruise control met
limiter, 7G-Tronic automatische 7-traps
versnellingsbak, windscherm, 19" originele AMG
velgen in …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~22717635

Specificaties
Km-stand: 196.214
Datum deel 1: 06-2006
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Zwart geperforeerde leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 272 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 220 parkeersensoren voor/achter
• 260 wegval type-aanduiding
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 619 afslagverlichting
• 770 19" AMG 5-spaaks lichtmetalen velgen in
breedset
• Bi-xenon koplampen
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Elektrisch bedienbare kap
• Lichtmetalen velgen 19"
• R01 zomerbanden
• Windscherm

Interieur
• 010 elektrisch bediende portierramen
• 211a zwart geperforeerd lederen bekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 280 lederen stuurwiel
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• Armsteun voor
• Lederen bekleding

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in
poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• Audio-navigatie full map
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Brake Assist System
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 669 reservewiel incl. boordgereedschap ipv tirefit
• 807 Modeljaar 2007
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