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Mercedes-Benz SLK-Klasse 320 V6. AMG pakket, automaat , leer 218 PK BTW
auto
Merk

Mercedes-Benz

Model

SLK-Klasse

Type

320 V6. AMG pakket,
automaat , leer 218 PK
BTW auto

Bouwjaar

2000

Kilometerstand

96.596 km

Carrosserie

Cabriolet

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€14.950,00
Merk
Mercedes-Benz

Model
SLK-Klasse

Type
320 V6. AMG pakket, automaat , leer 218 PK
BTW auto

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
218

Bouwjaar
2000

Kilometerstand
96596

Accessoires

• 18 inch AMG wielen

• ABS

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Aluminium interieur afwerking

• Armsteun voor

• Audioinstallatie met CD-speler

• Audioinstallatie met CD-wisselaar

• Autotelefoonvoorbereiding

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Bumpers in carrosseriekleur

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

• Elektronische remkrachtverdeling

• ESP

• Hoofdsteunen voor

• Lederen bekleding

• Lederen versnellingspook

• Mistlampen voor

• Motorrestwarmte-installatie

• Sportstoelen

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging

• Stuur verstelbaar

• Traction control

• Voorstoelen verwarmd

• Warmtewerend glas

• Windscherm
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Opmerkingen
Prachtige Mercedes Benz SLK 320 V6 verkeerd in nieuwstaat. Auto heeft grote beurt gehad , nieuwe banden, remmen/remschijven,
nieuwe apk. Auto kan op de brug worden bekeken in deze staat niet te vinden in Nederland.
Lijst met opties:
- AMG Pakket
- Electronic stability program (ESP)
- Centrale vergrendeling
- Boordcomputer
- Aircondition
- ABS
- Originele 18 inch lichtmetalen wielen
- Lederen bekleding
- Airbags
- Cruise control
- Lederen sportstoelen
- Elektrische ramen
Dit is echt een auto voor de liefhebber, de staat van deze auto is nergens te vinden. De auto moet je op brug zien om de bevestiging te
krijgen dat het een echte auto is en hiermee het verschil maakt met overige aanbod.
Auto word geleverd met 3 maanden volledige garantie en nieuwe APK
Voldoet aan de YOUNGTIMER regeling.
Genoemde prijs is exclusief BTW !!
Informeer ook eens naar onze aantrekkelijke lease mogelijkheden.
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