SL-Klasse Edition 1.
Prijslijst. Geldig vanaf 10 januari 2012.

De nieuwe SL in exclusief sporttenue:
de SL-Klasse Edition 1.

De gefotografeerde modellen bevatten opties.

Bochtenverlichting, afslagverlichting en
voetlicht inbegrepen.
De eerste SL heeft als Mercedes-Benz 300 SL automobielgeschiedenis geschreven. De SL-Klasse
Edition 1 voegt er nog een uiterst sportief hoofdstuk aan toe. Als hommage aan zijn legendarische
voorganger is de nieuwe SL-Klasse Edition 1 exclusief leverbaar met lak designo magno kristalzilver (optie) en bekleding designo leder Exclusief classicrood. Als alternatief is voor het
interieur designo leder Exclusief diepwit verkrijgbaar. Daarnaast bezorgen de vele componenten
uit het AMG-sportpakket de Edition 1 een flinke portie dynamiek.
Een ander detail waar u onderweg heel enthousiast over zult zijn, is het transparante panoramavariodak met zonnescherm. Hiermee heeft u ook bij gesloten dak vrij zicht naar boven. Zo zie je
maar: zelfs een legendarische auto kan nóg legendarischer gemaakt worden.

Dit kunstwerk wordt niet aan een spijker
opgehangen, maar aan vijf wielbouten.
De exclusieve vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen in bicolor.
De sportieve genen van de nieuwe SL worden bij de Edition 1 op bijzondere wijze geëtaleerd.
Drie letters vormen het decor: AMG. De gehele auto is met componenten uit Affalterbach op
dynamiek afgestemd. Zoals exclusieve vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs gelakt en
glanzend. Het geavanceerde remsysteem met grijze remklauwen en geperforeerde remschijven
voor en achter overtuigt niet alleen door zijn remkracht maar ook door zijn aantrekkingskracht.
Het sportonderstel ligt 10 mm lager en is voorzien van een carrosserie die er in alle opzichten
krachtig uitziet. Met zijn AMG-voor- en achterskirt en dorpelverbreders steelt de SL-Klasse Edition 1
overal de show.

Maakt van elke zijruit een etalage.
De bekleding designo leder Exclusief classicrood of diepwit.
In de nieuwe SL Edition 1 zit u op de eerste rang. De stoelen, portierpanelen, middenconsole en onder- en bovenkant van het dashboard zijn bekleed met fraai designo leder
Exclusief in classicrood, als hommage aan de legendarische 300 SL. Het combi-instrument
in finishvlagdesign benadrukt bij elke blik op de toerenteller en snelheidsmeter zijn
sportieve herkomst.
Exclusieve sierdelen in hout of aluminium zetten verdere accenten, die sfeervol in
de spotlight staan dankzij de drie instelbare kleuren van de sfeerverlichting.
De hoofdruimteverwarming AIRSCARF en het elektrisch bediende windscherm zijn
technische highlights die het rijden met open dak nog aangenamer maken. Waar geniet
u zo exclusief van sportiviteit?
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Edition 11

SL 500

Prijzen en uitrustingen.

Voor het speciale model Edition 1 zijn uitsluitend de volgende lakken en sierdelen
leverbaar:
- magnetietzwart metallic
- iridiumzilver metallic 2)
- diamantwit metallic BRIGHT
- designo magno kristalzilver
- designo zirkoonrood

2)
2)

3)

- cerussietgrijs metallic SHAPE

3)

Niet in combinatie met AMG-sportpakket, code 950
Alleen in combinatie met bekleding designo leder Exclusief classicrood, code X17.
3) Alleen in combinatie met bekleding designo leder exclusief diepwit, code X46
1)



leverbaar tegen meerprijs |



optie zonder meerprijs

2)

INTERIEUR

Interieurhemel DINAMICA zwart

Multifunctioneel sportstuur in nappaleder met drie spaken en twaalf functietoetsen
bij designo leder Exclusief diepwit

Windscherm elektrisch bediend					

Stuurwiel in designo leder, tweekleurig bij designo leder Exclusief classicrood

Harman Kardon® Logic 7® surround sound system

AIRSCARF

Stoelverwarming					

Sfeerverlichting, in drie kleuren instelbaar (SOLAR, SOLAR rood en SOLAR oranje)
Bekleding designo leder Exclusief classicrood (X17) of designo leder Exclusief diepwit (X46),
bestaande uit: stoelen en portierpanelen in designo leder met speciaal patroon en zwarte
contrastnaden in de zijkanten van de stoelen, metalen designo logo in de rugleuningen,
armleuningen in de portieren, middenconsole in designo leder met zwarte contrastnaden,
bovenkant portierpanelen en bovenkant dashboard met rode contrastnaden (alleen in
combinatie met designo leder Exclusief classicrood), onderkant dashboard en middenconsole
in designo leder, combi-instrument in finishvlagdesign

Vloermatten met geborduurd Edition 1-label

EXTERIEUR

Geavanceerd remsysteem, geperforeerde remschijven voor en achter, grijze remklauwen voor
en achter met opschrift Mercedes-Benz					

48,3 cm (19 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs gelakt en glanzend
voor 8,5 J x 19 ET 35,5 met banden 255/35 R 19
achter 9,5 J x 19 ET 48 met banden 285/30 R 19 (code 752)

Sportonderstel met strakkere afstelling van vering en demping en 10 mm verlaagd (instelbaar)
Panoramavariodak, transparant, met zonnescherm					

7G-TRONIC PLUS met sportief geprogrammeerde schakelingen in het rijprogramma S
AMG-styling, bestaande uit voorskirt, achterskirt en dorpelverbreders
Edition 1-logo op de spatschermen					
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SL 350
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Prijzen inclusief BPM-correctie

Vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs gelakt en glanzend

Het interieur in designo leder Exclusief classicrood

Het BTW-tarief bedraagt 19 %
Deze prijslijst is een aanvulling op de reguliere prijslijst van de SL-Klasse. Mercedes-Benz Nederland B.V., A 0040 51 10012012E,, gedrukt in Nederland.

Het interieur in designo leder Exclusief diepwit

Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.

Mercedes-Benz Financial

Vanzelfsprekend
Alle mogelijkheden voor leasen, financieren en verzekeren bij uw dealer
Spreiding van de betaling en meer financiële armslag. Bij Mercedes-Benz gaat u daarvoor gewoon naar uw dealer.
In de showroom weten ze alles van de auto van uw voorkeur en van leasen, financieren en verzekeren.
Tevens zorgen zij voor de beste service en onderhoud met originele merkonderdelen. Dat hoort bij de uitstekende
Mercedes-Benz Financial voorwaarden. Met één aanspreekpunt eenvoudig en persoonlijk zakendoen.

Mercedes-Benz Financial Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel. (030) 605 93 11, fax (030) 605 06 80. Mercedes-Benz Financial is een merk van Mercedes-Benz Financial Services.

