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Mercedes-Benz SL-Klasse 400 Panorama / Distronic / Keyless /
Massage / Memory / Camera Aut9

  

Omschrijving
Deze prachtig samengestelde SL400 nieuw model is
door ons geleverd en onderhouden. De auto is full
options met oa panorama variadak, Distronic Plus
met stuur/spoor/dodehoekassistent,
achteruitrijcamera, rijdynamische massagestoelen,
Keyless-Go entry en drive, automatische kofferklep,
Airscarf heteluchtverwarming, ambienteverlichting,
AMG-pakket, Nappaleder exclusief, zwarte
hemelbekleding, LED Intelligent Light System,
Comand …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24062618

Specificaties
Km-stand: 79.887
Datum deel 1: 05-2016
Kleur: Selenietgrijs metallic
Interieur: AMG Bengaalrood nappaleder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 368 PK
BTW verrekenbaar: Nee

https://mb-vos.nl/~PDF~24062618
mailto:info@mb-vos.nl?subject=PDF occasion 24062618
https://mb-vos.nl/~PDF~24062618


   

 info@mb-vos.nl | Tel. 0416 - 693 929 | # 24062618  

Exterieur
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 285 elektrisch bedienbaar geïntegreerd windscherm
• 415 elektrische bedienbare cabriokap met
panoramadak
• 485 Agility control comfort-onderstel met selectief
dempingssysteem
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en blauw
begrotingslicht
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 871 HANDS-FREE ACCES: kofferklep openen sluiten
middels voetherkenning
• 881 elektrisch openen/sluiten kofferklep met
afstandsbediening
• 889 KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling
inclusief portiergrepen met chroominleg en startknop
• 992U Selenietgrijs metallic
• FR Roadster
• P17 KEYLESS GO-pakket: entry en drive
• R70 18" lichtmetalen velgen vijf-dubbelspaaks design
• U70 rode remklauwen met AMG opschrift

Interieur
• 91U zwarte hemelbekleding
• 246 analoge klok geïntegreerd in het dashboard
• 309 cupholder
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor bestuurder
en passager
• 432 zitcomfortpakket voor: rijdynamische
multicontourstoelen incl. massage
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning met
zone regeling
• 682 brandblusser
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 807 Nappalederen bekleding met contrast stitching en
bies
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 877 ambienteverlichting
• 915 grotere brandstoftank (70 liter)
• L5D AMG multifunctioneel sportstuur in nappaleder met
sierdelen

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch
voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie bepalen, opvragen
voertuigstatus en openen/sluiten
• 14U Smartphone-integratie: Apple Carplay, micro-usb- en
Iphone lightingkabel
• 16U Apple Carplay
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van
Mercedes me connect-services
• 367 Live Traffic Information
• 531 COMAND Online Infotainmentsysteem met online
mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge
resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-
kaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-
integratie via Android Auto of Apple Car
• 815 DVD/CD/MP3-speler
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 23P Rijassistentiepakket Plus: DISTRONIC PLUS inclusief
Brake Assist System BAS PLUS, PRE-SAFE rem, actieve
spoorassistent en ac
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische hulplijnen in het
display
• 233 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling, actieve stuurassistent en
Stop&Go Pilot
• 237 actieve dodehoekassistent met waarschuwingssignaal
• 238 adaptieve spoorassistent met waarschuwing en
noodingreep
• 253 Collision Prevention Assist voor/achter incl. adaptive
brake met noodingreep
• 260B airbagschild rondom
• 266 DISTRONIC PLUS: adaptieve cruise control met
dynamische afstandsregeling en actieve stuurassistent
• 268 BAS Plus remassistent met kruispuntdetectie
• 269 BAS Plus remassistent
• 271 actieve voetgangersbescherming met autonome
remingreep
• 293 side-airbags
• 300 Collision Prevention Assist voor/achter met actieve
afstandsbewaking
• 345 licht- en regensensor
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 513 snelheids/verkeersbordenassistent en herkenning
middels camera
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U10 automatische uitschakeling van de
voorpassagiersairbag
• U28 Versterkt remsysteem
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 231 Garagedeuropener
• 421 9G-Tronic: automatische 9-versnellingsbak met 3
rijprogramma's en stuurschakeling
• 807 modeljaar 2017
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 Dynamic Select instelbare rijprogramma's
• M002 Turbogeblazen motor
• M30 Cilinderinhoud 3.0
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