Mercedes-Benz S500 Cabrio AMG STYLING-DESIGNO-DISTRONIC-BURMESTER-AIRSCARF-AIRCAP-ZEER
COMPL.-NPR. € 210000
Kenteken

XZ-656-R

Kilometerstand

34900

Bouwjaar

01-07-2016

Kleur

Selenietgrijs metallic

Brandstof

Benzine

Gewicht (kg)

2015

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

Marge

€ 124.900,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 231 - Garagedeuropener geintegreerd in binnenspiegel

• 421 - Negentraps automatische transmissie 9G tronic

• 772A - AMG styling; voorbumper en sideskirts

• 235 - Actieve parkeerassistent
• 249 - Spiegels: linksbuiten en binnen automatisch dimmend

• 432 - Dynamische multicontourstoelen voor met
massagefunctie

• 810 - Burmester surround sound system
• 877 - Ambient sfeerverlichting

• 253 - Waarschuwings en beschermingssysteem voor

• 501 - 360 graden camera

• P17 - Keyless Go pakket; Keyless Go, kofferdeksel op

aanrijdingen van achter
• 275 - Volledig elektrisch verstelbare voorstoelen met

• 531 - Comand Online; bestaat uit o.a. 31,2 cm
kleurendisplay met hoge resolutie. Snelle navigatie vanaf

afstand te openen/sluiten, hand ree access, verlichten
kofferdekselgreep

memory pakket
• 288 - Aircap (windgeleidingssyteem)

hardeschijf voor de gedigitaliseerde gebieden in Europa, 3D
navigatie met topografische kaartweergave, fotorealistische

• P20 - Rijassistentpakket plus, bestaande uit; Distronic plus
(afstandregeltempomaat), BAS plus, Pres Safe rem, (actieve)

• 401 - Comfortstoelen voor verwarmd en geventilleerd

3D gebouwen en 3D kaartcontrole, weergave van Nasa

spoorassistent, (actieve) dodehoekassitent en automatische

• 403 - Airscarf (nekverwarming)

satellietfotos, enz. enz.
• 581 - Automatische comfort airconditioning Thermotronic

kinderzitherkenning
• P35 - MULTIBEAM LED Met 84 individueel regelbare leds,

• 5U5 - Led-Intelligent Light System met Swarowski-kristallen

adaptieve grootlichtassistent plus en led-achterlichten

• 610 - Nachtzicht assistent Plus
• 628 - Adaptieve grootlichtassistent plus

•

• 729 - Afwerking interieur hout pappel zwart

Opmerkingen
Wat een fantastische Mercedes-Benz S500 Cabrio AMG-styling hebben wij in de showroom. De kleurstelling en de uitvoering maken het hele plaatje compleet. De auto is voorzien van alle opties omtrent
comfort, veiligheid en uitstraling. Deze auto heeft een toenmalige nieuwprijs van € 210000 ! De auto is dealer geleverd en onderhouden. De auto wordt geleverd met 12 maanden volledige MBSGgarantie.
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