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Mercedes-Benz SLS-Klasse Coupe 6.3 AMG 1ste eigenaar / NL Auto
FULL OPTIONS Aut7

  

Omschrijving
Bekledingcode: 557

Nieuwprijs €329030. De meest volle, complete en
unieke SLS Coupe op de markt. Direct van de 1ste
eigenaar, origineel Nederlands geleverd en met
slechts 3126 km. De auto is voorzien van alle
denkbare opties als Designo Gross Silber lak twv
€15000, keramische remmen, Bang & Olufsen
BeoSound AMG geluidssysteem, AMG Carbonpakket
interieur, AMG Carbonpakket exterieur, AMG …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~27344624

Specificaties
Km-stand: 3.126
Datum deel 1: 03-2011
Kleur: Designo Gross Silber 4KE

metallic
Interieur: Designo exclusief

zwart/klassiekrood
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 572 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 236 LED dagrijverlichting
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 764 AMG 19/20" 5-dubbelspaaks bi-color
lichtmetalen velgen
• FC Coupe
• R01 zomerbanden
• Z98 Designo lak buiten de kleurenstaalkaart
'Kundenwunsch'

Interieur
• 31P AMG carbonpakket interieur
• 61U Designo zwart alcantara hemelbekleding
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 281 AMG Performance stuurwiel in
nappaleder/alcantara met F1-schakeling
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide
boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels
• 550a Designo nappaleder exclusief
zwart/klassiekrood
• 560 stoelen elektrisch verstelbaar
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• H73 sierdelen interieur in AMG Carbon

Infotainment
• 81P 36 maanden gratis navigatie updates
• 231 geïntegreerde garagedeuropener in de
binnenspiegel
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 512 COMAND APS met telefonie, DVD-wisselaar en
Linguatronic spraaksturing
• 518 universeel media interface
• 811 Bang & Olufsen BeoSound AMG met 1200 watt
en vijftien luidsprekers
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 218 achteruitrijcamera met rijdynamische
hulplijnen in het display
• 260B airbagschild rondom
• 293 side-airbags
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold
functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 551 diefstal- en inbraakalarm (kl.3 met
certificering)
• 817 alarmsirene voor diefstal/inbraakalarm
• 882 Interieurdetectie
• K11 Adaptief remlicht knipperend

Overige
• 429 AMG Speedshift DCT 7-traps sporttransmissie
met 3 rijprogramma's, Race Start-functie en
tussengas bij terugschakelen
• 675 geïntegreerde aansluiting druppellader
• B07 AMG Carbon Ceramic remsysteem met speciaal
gelakte remklauwen
• B12 gereedschap set
• B14 motorafdekking in carbon
• C52 AMG-indoor car cover
• K14 Assist onderhoudssysteem met 20000 km
interval
• M63 AMG motor met 6,3 liter cilinderinhoud
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