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Mercedes-Benz SLK-Klasse 200 K. Cruise
control,Leren
bekleding,Stoelverwarming,L.M.Velgen
03/2002 - Benzine - Automaat

€ 7.950,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz SLK-Klasse

Uitvoering: 200 K. Cruise control,...

Kenteken: 94-JG-TX

Kilometerstand: 138.841 km

Bouwjaar: 03/2002

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.285 kg

Motor: 1.998 cc, 163 pk (120 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 14,4 l/100km (1 op 6,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7 l/100km (1 op 14,3)
Energielabel: G

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal

Zeer nette goed onderhouden Mercedes SLK cabrio.
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Dit is een originele Nederlandse auto en is de laatste 7 jaar van dezelfde
eigenaar geweest. Is altijd in onderhoud geweest bij een Mercedes specialist.
APK t/m 8 juni 2023.
Deze auto heeft o.a. L.M.Velgen, Cruise control, Bumpers en spiegels in carrosseriekleur,
Elektrisch cabrio dak, Electr.ramen en spiegels, Centr.deurvergrendeling op afstand,
Stoelverwarming, Leren bekleding, Leder stuurwiel, In hoogte verstelbare stoelen en stuur,
Radio/cd-speler en Stuurbekrachtiging.

Een auto als de Mercedes-Benz SLK-klasse biedt een dynamiek en comfort die typerend zijn voor de
producten van de Duitse autofabrikanten. De aandrijving van deze Mercedes-Benz wordt verzorgd door een
viercilinder motor en een automatische transmissie. Ook een fijne dosis klasse is bijgeleverd, met het
lederen interieur. In de verwarmbare voorstoelen zitten is elke keer een welkom gevoel. Chauffeur en
bijrijder zitten stabiel in de scherpe bochten door de sportstoelen. Bij de rijke uitrusting horen ook 15 inch
lichtmetalen velgen, windscherm, warmtewerend glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor en
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels.

Natuurlijk is er ook cruise control aan boord, waarmee u meer ontspannen en zuiniger rijdt. Met in hoogte
verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Mercedes-Benz helemaal
compleet.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Een kortere remweg
verkleint de kans op een aanrijding. Brake assist helpt actief mee tijdens een noodstop.

We laten u deze auto graag helemaal zien. Belt u ons voor een afspraak?

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


