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Mercedes-Benz SL-Klasse 500 Brabus uitlaatsysteem / velgen / grille
/ stuur Aut5

  

Omschrijving
Prachtige en volledig gedocumenteerde SL500 Een
absolute tijdloze eyecatcher met zijn zeer exclusieve
en kostbare originele 19" Brabus velgen, Brabus
uitlaatsysteem, Brabus kofferspoiler, Brabus grille,
AMG performance stuur en rood geperforeerd leder.
Bovendien zeer compleet uitgerust met oa keyless-go
comfortpakket, geventileerde en verwarmde stoelen
met geheugen, Comand fullmap kleurennavigatie,
Bose soundsysteem, …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~25751558

Specificaties
Km-stand: 151.455
Datum deel 1: 08-2002
Kleur: Obsidiaanzwart metallic
Interieur: Rood geperforeerd leder met

contrast stitching
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 306 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• 220 parkeersensoren voor/achter
• 481 carterbescherming
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 889 KEYLESS GO automatische
voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met
chroominleg en startknop

Interieur
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 401 comfortstoelen voor met verwarming en
ventilatie
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 682 brandblusser
• 739 sierdelen in geslepen aluminium licht
• AMG aluminium sportpedalen met rubber noppen

Infotainment
• 352 COMAND fullmap navigatiesysteem in kleur
• 395 Linguatronic spraaksturing
• 810 Bose Surround Soundsysteem
• 819 CD-wisselaar/MP3
• 854 Geïntegreerde telefoonvoorbereiding

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

Overige
• 423 automatische 5-versnellingsbak met tiptronic
• 487 Active Body Control adaptieve luchtvering met
hellingscorrectie en instelbare rijprogramma's en
variabele rijhoogte
• 669 reservewiel incl. boordgereedschap ipv tirefit
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