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Mercedes-Benz SLK 55 AMG Harman-Kardon / Bi-xenon / Comand /
Nappaleder Aut7

  

Omschrijving
Bekledingcode: 851

Volledig gedocumenteerde en in nieuwstaat
verkerende auto. Bel voor een afspraak: Ferdy Vos
06-53201070

Specificaties
Km-stand: 71.742
Datum deel 1: 06-2007
Kleur: Obsidiaanzwart
Interieur: AMG zwart nappaleder
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 362 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 197 Obsidiaanzwart metallic lak
• 213 AMG sport parameter stuurbekrachtiging
• 220 parkeersensoren voor/achter
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 600 hogedruk reinigingsinstallatie voor de
koplampen
• 614 bi-xenon verlichting incl. hogedruk
reinigingsinstallatie
• 772 AMG styling voorbumper, luchtuitlaten,
achterbumper en skirts
• 782 18" AMG velgen in titaangrijs/glanzend in
breedset
• 880 comfortsluiting dak en ramen op
opstandsbediening

Interieur
• 069 Elektrisch verwarmde en verstelbare
buitenspiegels
• 242 MEMORY-pakket passagier
• 244 AMG sportstoelen met meer ondersteuning en
elektrische bediening
• 275 MEMORY-pakket: stoel, stuur en spiegels
• 403 AIRSCARF: hoofdruimteverwarming voor
bestuurder en passager
• 581 Thermotronic: volautomatische airconditioning
met zone regeling
• 726 middenconsole in kristallook zwart
• 851A AMG nappa lederen bekleding incl. de
armsteunen en dashboard in leder met contrast
stitching
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 876 ambienteverlichting premium instelbaar in 64
kleuren
• H80 Sierdelen in pianolak zwart

Infotainment
• 386 Telefonie vast geïntegreerd en bluetooth
• 527 COMAND APS: radio/dc-speler, DVD-
kaartnavigatie, telefoonbedieningstoetsen, AUX-in
poort en 8 luidsprekers incl. kompas
• 810 Harman Kardon Logic 7 surround sound
systeem
• 819 CD-wisselaar/MP3
• U72 DVD/CD/MP3-speler

Veiligheid
• 260B airbagschild rondom
• 291 Pelvis beckenairbags
• 293 side-airbags
• 345 licht- en regensensor

Overige
• 283 Windschot
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 808 modeljaar 2008
• K15 Assist onderhoudssysteem met 15000 km
interval
• M55 cilinderhoud 5,5 liter
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