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Mercedes-Benz SL-Klasse 500 AMG / Massage / Stoelkoeling / Bose
Aut5

  

Omschrijving
Zeer mooie, originele en gedocumenteerde SL500.
Voorzien van originele 19" AMG velgen met nieuwe
Michelin banden, Stonered geperforeerd leder, zwart
pappel sierlijsten, geventileerde en verwarmde
stoelen, elektrisch verstelbare multicontourstoelen
met massage en geheugen, Active Body Control:
adaptieve luchtvering, bi-xenon verlichting,
parkeersensoren voor/achter, grootbeeld navigatie,
Bose Sound Systeem, cd-wisselaar en nog …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~23472057

Specificaties
Km-stand: 119.299
Datum deel 1: 08-2002
Kleur: Briljantzilver metallic
Interieur: Rood geperforeerd leder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 220 parkeersensoren voor/achter
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 744u Briljantzilver metallic
• 793 19 inch" AMG 5-dubbelspaaks lichtmetalen
AMG-velgen in titaangrijs en glanzend
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• Windscherm

Interieur
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 404 multicontourstoel bestuurder met massage
• 405 multicontourstoel passagier met massage
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 579 THERMATIC Automatische airconditioning
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• U12 velours vloermatten

Infotainment
• 352 COMAND fullmap navigatiesysteem in kleur
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• 813 Linguatronic spraaksturing
• 819 CD-wisselaar/MP3
• 852 geïntegreerde telefoonvoorbereiding voor
Nokia

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem

Overige
• 423 automatische 5-versnellingsbak met tiptronic
• 487 Active Body Control adaptieve luchtvering met
hellingscorrectie en instelbare rijprogramma's en
variabele rijhoogte

mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 23472057
https://mb-vos.nl/~PDF~23472057

