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Mercedes-Benz SLK 200 Panorama / Airscarf / Navi / Pts / Leder /
17" Aut7

  

Omschrijving
Origineel Nederlands geleverde auto met dealer
historie. Rijkelijk uitgerust met oa glazen panorama
variodak, Airscarf hetelucht nekverwarming, volledig
lederen bekleding met contrast stitching, 3D
kleurennavigatie, bluetooth telefonie en audio,
universeel media interface, cd-wisselaar, diefstal- en
inbraakalarm (kl.3), verwarmde stoelen,
spiegelpakket, 17" lichtmetalen velgen, parctronic
voor/achter, donkere …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~24280093

Specificaties
Km-stand: 195.310
Datum deel 1: 07-2011
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Zwart leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 37R 17" 5-spaaks lichtmetalen velgen in breedset
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 230 parkeersensoren voor/achter incl. PARKTRONIC
parkeergeleiding
• 240 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 260 wegval type-aanduiding
• 415 elektrische bedienbare cabriokap met
panoramadak
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dimlichten automatisch
• Elektrisch bedienbare kap
• Elektronische remkrachtverdeling
• FR Roadster
• Mistlampen voor
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R01 zomerbanden

Interieur
• 91U zwarte hemelbekleding
• 201A lederen bekleding met contrast stitching
• 280 sportstuurwiel in leder
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor
bestuurder en passager
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling,
recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• Airco
• Elektrische ramen voor
• H76 Sierdelen in donker dwarsgeslepen aluminium
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 509 Becker Map Pilot: 3D kaartnavigatie geheel
Europa met spraaksturing en TMC Pro
• 510 audio 20: radio/cd-speler incl. speakerpakket en
cd wisselaar
• 518 universeel media interface
• Audio installatie

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 477 bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met certificering)
• 882 Interieurdetectie
• Airbag(s) hoofd voor
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Alarm klasse 3
• 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
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 669 reservewiel incl. boordgereedschap ipv tirefit
• 802 Modeljaar 2012
• Aandrijfslipregeling (ASR)
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• ADAPTIVE BRAKE met Hold-functie
• Antenne
• Anti Blokkeer Systeem (ABS)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
• Crashactieve hoofdsteunen
• Electronic Stability Program (ESP)
• Opbergvak in de middenconsole met rollo
• Opbergvak met 12V aansluiting in middenconsole
• Pompadoertassen
• Pookknop sportief uitgevoerd
• Raamomlijsting en A-stijl zwart bekleed
• Sportpedalen
• Stuurkolom mechanisch verstelbaar
• Tweepijps uitlaat met verchroomde
uitlaatsierstukken
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