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Mercedes-Benz SL-klasse 500 AMG! FULL OPTION!!
(67-HTR-9)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
airbag(s) hoofd en side
Ambitionpakket; bestaat uit o.a. Actieve
parkeerassistent inclusief Parktronic
Cruisecontrol Audio 20 CD inclusief
Touchpad Garmin Map Pilot
navigatiesysteem LED-Intelligent Light
System Adaptieve grootlichtassistent.
Armsteun voor
binnenspiegel automatisch dimmend
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels met verlichting
cruise control
Electronic Stability Program
Fullmap navigatiesysteem incl. MMI
lederen bekleding
Licht -en regensensor
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen 5-gaats
meerspaaks design
motorrestwarmte-installatie
Navigatiesysteem met kleurenscherm
Park Distance Control voor/achter
(PDC)(akoestische en optische
weergave in Control Display)
side-skirts
Stoelverwarming voorstoelen
Urban-pakket; middenarmsteun voor in
lengterichting verstelbaar middendeel
portieren in lederloo Artico met
contrastsiernaden enz.
Versnellingshandle hout/leer combinatie
Windscherm in glas-uitvoering
Xenon verlichtingspakket

ABC active body control
airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
Bagageruimteafdekking
Bi-xenon verlichting met LED-dagrijlicht
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitentemperatuurmeter
Diefstal-/inbraakalarm klasse 3
elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
houtafwerking interieur
lederen stuurwiel en versnellingspook
Licht- en regensensor
lichtmetalen velgen 17"
metaalkleur
Multifunctioneel stuurwiel met
boordcomputer
Navigatiesysteem Professional
Park Distance Controle (PDC)
Sportonderstel incl. carrosserieverlaging
(15 mm)
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
(servotronic) met wieluitslagbeperking
Urban-pakket; o.a. vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen velgen 17 inch grille met
twee lamellen in zilverkleur en
chroomaccenten dubbele uitlaat met
ovale uitlaatsierstukken in gepolijst rvs
voorspoiler
Windscherm stof tussen beide
rolbeugels in
Xenon-koplampen Plus (Dim- en
grootlicht)

2004-07
114.605 km
Benzine (12.7)
Cabriolet (2 deurs)
Grijs
1.745 kg
8 cyl. 5.0 (225kW / 308pk)
Automaat
Ja, bij aflevering
€ 243,00 - € 274,00 / € 972,00 - € 10
airbag bestuurder en passagier
Ambition-pakket; bestaat uit o.a. actieve
parkeerassistent inclusief
parkersensoren Becker Map Pilot
Navigatiesysteem Audio 20 CD Bixenonkoplampen cruisecontrol enz.
Bandenspanningscontrolesysteem
(RDK)
Boordcomputer (verbruik e.d.)
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Electronic Brake Distribution
elektrische ramen voor en achter
Interieurinrichting: Aluminium-look
lendesteunen (verstelbaar)
Licht- en zichtpakket; automatisch
dimmende binnenspiegel leeslampjes
achterin en bestuurder verlichting
beenruimte regensensor lichtsensor
vertraagde uitschakeling dimverlichting
Lichtmetalen velgen 18 inch type AMG
Mistlampen voor
Navigatie systeem plus MMI
Park distance control
Regensensor
Stoelbekleding van leder
Urban-pakket; bovenkant portieren in
chroomlook driespaaks mf-stuurwiel in
nappaleder met contrastsiernaden en
geperforeerd sportief combi-instrument
met zilverkleurige instrumenten en rode
wijzers
Velgen lichtmetaal 85J X 19
5-parallelspaak-ster- design
voorstoelen verwarmd
wis-/was installatie voor koplampen
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Prijs € 16.999,-

Marge

