SL Mille Miglia 417.
Prijslijst. Geldig vanaf 7 april 2015.
Bijgewerkt op 18 mei 2015.

Twee letters volstaan om een legende te schrijven.
De SL Mille Miglia 417.
Er zijn van die momenten dat alles klopt. Zoals op 1 mei 1955 om 15:46 uur, toen John Fitch en
zijn copiloot Kurt Gessl in de 300 SL met startnummer 417 na 11 uur, 29 minuten, 21 seconden
en 1.597 kilometer in Brescia als winnaar van de seriesportwagenklasse over de finish gingen.
Daarmee behaalden ze een dubbele overwinning in het algemeen klassement, dat op dat
moment werd aangevoerd door Stirling Moss en Juan Manuel Fangio met de 300 SLR. Het was
een moment dat tot op de dag van vandaag nawerkt: na zestig jaar en tal van andere
overwinningen is de SL nog altijd een van de meest fascinerende auto's. En als exclusief
speciaal model 'SL Mille Miglia 417' ook een van de meest begerenswaardige.

Alles aan boord voor een geluksmoment.
De SL Mille Miglia 417 in designo nachtzwart magno.
Zelfs de look van deze stijlvolle roadster is een klasse op zich met de voor een SL
karakteristieke lange motorkap en de markante achterzijde. En ook vanwege zijn krachtige
matzwarte speciale lak. Zorgvuldig afgewerkte details, zoals de sierstrip op de achterbumper in
magmarood of de AMG-spoilerrand op het kofferdeksel in mat carbon, onderstrepen zijn
sportieve exclusiviteit. Wie de SL Mille Miglia 417 ziet, herkent in hem een krachtpatser die
er simpelweg op wacht om zijn sterke kanten te laten zien.

Zijn uiterlijk is een afspiegeling van zijn innerlijk.
Rode accenten en het label 'SL MILLE MIGLIA 417' op de vinnen benadrukken zijn karakter.
Imposante blikvangers zijn ook de gesmede AMG-velgen: voor 48,3 cm (19 inch) en achter
50,8 cm (20 inch) Met hun matzwarte lak en rode velgrand stralen ze pure power uit.
Power die op indrukwekkende wijze in toom wordt gehouden door rode remklauwen met
zilverkleurig opschrift 'Mercedes-Benz'.

Na zoveel overwinningen kunt u
nu comfortabel achteroverleunen.
Sportiviteit en comfort perfect gecombineerd.
De standaard actieve multicontourstoelen in nappaleder met rode applicaties en de hoofdsteunen in
leder met carbonlook en Edition-logo zijn niet alleen plezierig om naar te kijken, maar overtuigen ook
door hun doordachte ergonomie. Net als het exclusieve tweekleurige stuurwiel met stuurkrans in leder
met carbonlook en greepgedeelte in classicrood leder. Er zijn nog meer classicrode accenten in het
interieur te vinden, bijvoorbeeld op de speciale zwarte vloermatten in de vorm van een geborduurd
logo '1000 MIGLIA', op de middenconsole en op de portierpanelen. Stap in. De hoogste tijd om een
ervaring rijker te worden.
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SL Mille Miglia 417
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Prijzen en uitrustingen.
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Consumenten-

De volgende opties voor het speciale model SL Mille Miglia 417 hebben een gewijzigde prijs:
uitgebreidere lederuitrusting en interieurhemel in microvezel DINAMICA analoog aan standaard
nappaleder Exclusief

561

• optie tegen meerprijs | – niet leverbaar

Interieur

Exterieur

AMG Line, code 950

AMG Line, code 950

Sportstoelen in nappaleder zwart met applicaties en piping in classicrood en hoofdsteunen met geborduurd

Lak magnetietzwart metallic, code 1832

label 'SL MILLE MIGLIA 417', code 861

48,3 cm (19 inch)/50,8 cm (20 inch) gesmede AMG-velgen, matzwart met rode velgrand, voor 9 J x 19 ET 27

Sierdelen in AMG-carbon mat

met banden 255/35 R19, achter 10 J x 20 ET 68 met banden 285/30 R20, alsmede wielnaafdoppen in zwart

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in leder, greepgedeelte in leder classicrood, bovenste en onderste

met chromen ster, code 697

deel van stuurkrans in leder met carbonlook

Rode sierdelen op de voor- en achterskirt

designo veiligheidsgordels in rood, code Y051

AMG-spoilerrand op het kofferdeksel in carbon mat

Portierpanelen in zwart met applicaties in classicrood

Rode remklauwen, voor en achter

Middenconsole in zwart en rood met piping in classicrood

Logo 'SL MILLE MIGLIA 417'

Actieve multicontourstoelen voor de bestuurder en passagier inclusief massage- en rijdynamiekfunctie en
PRE-SAFE®-positioneringsfunctie, code 432
AIRSCARF hoofdruimteverwarming voor de bestuurder en passagier, code 403
Stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en passagier inclusief stoelverwarming, stoelventilatie
en geperforeerd leder, code 401
Windscherm elektrisch bediend, code 285
Vloermatten in zwart met geborduurd logo '1000 MIGLIA' en rand in classicrood

Naar keuze kunnen de veiligheidsgordels in rood, code U17, komen te vervallen (zonder meerprijs). De SL wordt dan uitgerust met veiligheidsgordels in zwart.
Naar keuze kunnen de volgende lakken tegen meerprijs worden gekozen: designo kasjmierwit magno, code 049 (€4.404,- incl. BTW), designo diamantwit bright, code 799 (€799,- incl. BTW), designo nachtzwart magno, code 056 (€4.404,- incl. BTW). designo nachtzwart magno alleen in
combinatie met het KEYLESS GO-comfortpakket, code P17 (tegen meerprijs).
Voor verdere individualisering staat u - enkele uitzonderingen daargelaten - ons uitgebreide optieprogramma ter beschikking. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie.
1
2

Basisprijzen
Type

Motor

Transmissie

Max.

Cilinder-

Verbruik2

CO2-emissie2

Energie-

Netto

vermogen1

inhoud cm3

l/100 km/

g/km/

label4

catalogusprijs (€)

km/l

emissieklasse3

kW (pk)

BTW (€)

BPM (€)

Consumentenprijs (€)

SL 400

V6

7G-TRONIC PLUS

245 (333)

2.996

8,0/12,5

183/Euro 6

E

96.946

20.359

13.841

131.146

SL 500

V8

7G-TRONIC PLUS

335 (455)

4.663

9,6/10,4

221/Euro 6

G

114.017

23.944

30.333

168.294

Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie.
De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening VO [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
Opgaven uitsluitend gelden binnen de Europese Unie.
4 Op basis van de gemeten CO -emissie met inachtneming van de voertuigmassa.
2
De overige technische gegevens kunt u vinden in de uitgebreide SL-Klasse prijslijst bij uw Mercedes-Benz dealer of op www.mercedes-benz.nl
1
2
3

Naast de lak designo nachtzwart magno ook leverbaar in de lakken designo kasjmierwit magno en designo diamantwit bright, alsmede de standaardlak
magnetietzwart metallic.

Zwarte vloermatten met geborduurd logo '1000 MIGLIA'.

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van
voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig
mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt,
verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.
Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel
mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het
moment van redactiesluiting van deze uitgave (01/15). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en
omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste
prijslijst.
www.mercedes-benz.nl
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