SLK en SLK 55 AMG CarbonLOOK Edition.
Prijslijst. Geldig vanaf 14 maart 2014.

Allesbehalve mainstream:
De SLK CarbonLOOK Edition met AMG Line en dynamische interieuraccenten in limegroen.
De SLK onderscheidt zich van de massa – en vooral het nieuwe speciale model CarbonLOOK
Edition. De AMG Line met markante AMG-voor- en achterskirt en krachtige dorpelverbreders
maakt hem nóg dynamischer. Voor de sportieve finishinig touch zorgen de vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glanzend, en de opvallende rolbeugels in aluminium.
Het CarbonLOOK Edition-logo in de spiegeldriehoeken verwijst naar de exclusiviteit van het
model. En een snelle blik maakt duidelijk dat de sportiviteit van het exterieur in het interieur
wordt voortgezet. Met vele exclusieve details en compromisloze accenten.

Afgebeeld zijn de optionele sierdelen in AMG-carbon (code H73).

Geen trendvolger,
maar een trendsetter:
De SLK CarbonLOOK Edition met adembenemend interieur en extravagante accenten.
Deze Edition spreekt voor zich – in compromisloze designtaal. Alles is consequent toegespitst op dynamiek: de tweekleurige bekleding in
nappaleder zwart en designo titaangrijs pearl, de opvallende piping in limegroen op de sportstoelen en het middendeel van de portieren, alsmede
de hoofdsteunen in carbon. Sierdelen in hoogwaardig AMG-carbon en veloursmatten met rand in limegroen en Edition-logo versterken de sportieve
uitstraling.

U zult grote ogen opzetten:
De SLK 55 AMG CarbonLOOK Edition met sportief, bijzonder interieur.
Met deze sportwagen geeft u iedereen het nakijken, ook op het gebied van stijl. De opvallende limegroene accenten op de stoelen, de AMG-vloermatten
en het middendeel van de portieren, alsmede de sierdelen in hoogwaardig AMG-carbon verlenen het interieur een vleugje racesportfeeling. De AMGsportstoelen in nappaleder met hoofdsteunen in carbon belichamen pure dynamiek. En sturen doet u met een AMG Performance-stuurwiel in alcantara®
zwart met 12-uur-markering in zwart.

Daar valt uw mond van open:
De SLK 55 AMG CarbonLOOK Edition met atletisch exterieur en
variodak in hoogglans zwart voor een cabriolook het hele jaar door.
Deze auto blijft op uw netvlies hangen. En dat is geen wonder, want hij
is zeer onderscheidend door de tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen,
matzwart, uit de AMG Performance Studio en de speciale lak designo
kasjmierwit magno in combinatie met het variodak in hoogglans zwart,
die een perfect contrast vormen. Andere details in hoogglans zwart,
zoals de buitenspiegels, de vinnen op de voorspatschermen, de inzetstukken aan de zijkanten van de AMG-voorskirt en de achterspoiler op
het kofferdeksel, maken het compromisloze design helemaal af.
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De volgende opties zijn voor de CarbonLOOK Edition tegen een speciale prijs leverbaar:
– bekleding in nappaleder Exclusief zwart/designo titaangrijs pearl (daarbij zijn de bovenkant
van het dashboard en de bovenkant van de portieren uitgevoerd in nappaleder zwart 1) met

catalogusprijs (€)

ConsumentenBTW (€)

1.110

233

prijs (€)

1.343

siernaad)

● Tegen meerprijs leverbaar | – Niet leverbaar

CarbonLOOK Edition, code P78

CarbonLOOK Edition, code P18

Interieur

Interieur

Bekleding in nappaleder zwart/designo leder titaangrijs pearl inclusief stoelen en middendeel van de portieren in

Memorypakket inclusief bestuurders- en passagiersstoel, stuurkolom en buitenspiegels elektrisch verstelbaar

nappaleder zwart 1) met inzetstukken in titaangrijs pearl en piping in limegroen, hoofdsteunen in leder met carbon,

met memoryfunctie, alsmede viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder en passagier, code P64

contrastsiernaden in grijs, opbergvak in de middenconsole in nappaleder zwart 1), versnellings-/keuzehendel en

Bekleding in nappaleder zwart/designo leder titaangrijs pearl (bovenop de Mercedes-Benz uitrusting wordt

schakelmanchet in nappaleder zwart 1), code 821

de SLK 55 AMG afwijkend uitgevoerd met stoelen in nappaleder zwart 1) met piping in limegroen en contrast-

Combi-instrument in finishvlagdesign

siernaden in grijs, code 821

Stuurschakelpaddles en handmatig rijprogramma 'M' (in combinatie met 7G-TRONIC PLUS)

Sierdelen in AMG-carbon, code H73

Sierdelen in aluminium structuurgeslepen donker, code H74

AMG Performance-stuurwiel in alcantara® met 12-uur-markering in zwart, code 281

AIRSCARF hoofdruimteverwarming voor de bestuurder en passagier, code 403

AIRSCARF hoofdruimteverwarming voor de bestuurder en passagier, code 403

Stoelverwarming voor de bestuurder en passagier, code 873

Stoelverwarming voor de bestuurder en passagier, code 873

Veloursmatten met rand in limegroen en Edition-logo, code U66

AMG-vloermatten met AMG-opschrift en rand in limegroen, code U66

Exterieur

Exterieur

AMG Line, code 950

45,7 cm (18 inch) tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, matgrijs en glanzende velgrand,

45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glanzend,

voor: 8 J x 18 ET 43 met banden 235/40 R18, achter: 9 J x 18 ET 42 met banden 255/35 R18, code 760

voor: 7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18, achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18, code 792

Windscherm in stof, code 285

Windscherm in stof, code 285

AMG-voorskirt met zijkanten in zwart hoogglanzend

Rolbeugels met accenten in aluminium geëloxeerd, code B15

Variodak 2) 3), buitenspiegels, achterspoiler op het kofferdeksel en vinnen op de voorspatschermen in zwart

CarbonLOOK-logo in de spiegeldriehoeken, code U13

hoogglanzend 2) 3)
CarbonLOOK-logo in de spiegeldriehoeken, code U13

De volgende lakken zijn leverbaar: zwart, code 040, poolwit, code 149. Tegen meerprijs: obsidiaanzwart metallic, code 197 3), tenorietgrijs metallic, code 755 2), iridiumzilver metallic, code 775 2), palladiumzilver metallic, code 792,
designo diamantwit bright, code 799 2) of designo kasjmierwit magno, code 049 2).
1) Zonnereflecterend.
2) Als alternatief kan ervoor worden gekozen om het variodak in zwart hoogglanzend, code U56, te laten vervallen.
3) Bij keuze van de lak obsidiaanzwart metallic, code 197, bij de SLK 55 AMG, code P18, wordt het variodak in carrosseriekleur uitgevoerd.
4) Alleen in combinatie met rolbeugels met accenten in aluminium geëloxeerd, code B15, tegen meerprijs.
Voor verdere individualisering staan veel opties tot uw beschikking, waarvoor de prijslijst van de reguliere SLK-Klasse geraadpleegd kan worden.
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BENZINE
SLK 200

4/1.796

6-handgeschakeld

135 (184)/270

6,8/14,7

158/Euro 5

E

39.038

8.198

8.064

55.300

SLK 200

4/1.797

7G-TRONIC PLUS

135 (184)/270

6,5/15,4

151/Euro 5

D

41.078

8.626

7.182

56.885

SLK 250

4/1.798

6-handgeschakeld

150 (204)/310

7,3/13,7

169/Euro 5

E

40.861

8.581

9.450

58.890

SLK 250

4/1.799

7G-TRONIC PLUS

150 (204)/310

6,6/15,2

153/Euro 5

D

42.901

9.009

7.434

59.345

SLK 350

6/3.498

7G-TRONIC PLUS

225 (306)/370

7,1/14,1

167/Euro 5

E

49.495

10.394

9.198

69.085

SLK 55 AMG

8/5.461

AMG SPEEDSHIFT

310 (421)/540

8,4/11,9

195/Euro 5

G

68.190

14.320

14.169

96.680

PLUS 7G-TRONIC
DIESEL
SLK 250 CDI

4/2.143

6-handgeschakeld

150 (204)/500

5,0/20,0

129/Euro 5

F

39.366

8.267

9.112

56.745

SLK 250 CDI

4/2.143

7G-TRONIC PLUS

150 (204)/500

5,0/20,0

132/Euro 5

F

41.406

8.695

9.709

59.810

1) Opgaven volgens 80/1269/EU in de huidige versie.
2) De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening [EG] 715/2007 in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.
3) Opgaven alleen geldig binnen de Europese Unie.

Vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glanzend.

Veloursmatten met rand in limegroen en Edition-logo.

Hoofdsteunen in carbon met geïntegreerde AIRSCARF hoofdruimteverwarming voor de bestuurder en passagier.

Het BTW-tarief bedraagt 21 %.			
Deze prijslijst is een aanvulling op de reguliere prijslijst van de SLK-Klasse. Mercedes-Benz Nederland B.V., A 0040 69 140314, gedrukt in Nederland.		

Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.

Vanzelfsprekend
Leasen, financieren en verzekeren regelt u bij uw dealer.
Of het nu gaat om leasing, financiering, verzekering of service en onderhoud van uw nieuwe Mercedes-Benz: u gaat gewoon naar
uw dealer. Een persoonlijke partner waarmee u eenvoudig en eerlijk zaken doet. Een betrouwbare partner die alleen met originele
merkonderdelen werkt. Een handige partner die u alles kan vertellen over de voordelen van een financiering of de gunstige
voorwaarden van een Mercedes-Benz verzekering. Allemaal onder één dak.

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.

