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Preços indicativos de comercialização do novo 

Mercedes-AMG SL 

 

Renascido como um AMG - mais desportivo, mais luxuoso e mais atraente do que 

nunca, o novo Mercedes-AMG SL estará disponível em Portugal com duas 

motorizações, Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+, com 476cv de potência, e Mercedes-

AMG SL 63 4MATIC+, com 585cv de potência, com preços a partir de 210.000€ e 

241.100€, respectivamente. 

O roadster de 2+2 lugares com estofos em pele nappa incorpora o prazer de um cabrio 

sem compromisso: criado para um desempenho desportivo, otimizado para os desafios 

do dia a dia. Este SL representa luxo e performance na sua melhor forma. 

Na vida quotidiana, é possível beneficiar da disposição inteligente de espaço, uma vez 

que o Roadster foi concebido como um prático 2+2 lugares. O banco traseiro fixo oferece 

espaço para dois ocupantes adicionais até 1,50 metros de altura ou serve como espaço 

de arrumação adicional de fácil acesso.  

O eixo traseiro direcionável combina atributos que normalmente não são compatíveis: 

segurança de condução e conforto de uma limousine, com a agilidade de uma viatura 

compacta. 
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O interior do Mercedes-AMG SL é caracterizado por acabamentos luxuosos e 

equipamentos inovadores. O display central de 11,9 polegadas com um efeito suspenso, 

pode ter a sua inclinação ajustada eletricamente de 12° a 32°, para evitar reflexos de luz 

quando a capota estiver aberta. O SL conta ainda com a mais recente geração de 

telemática NTG7. 

 

Preços indicativos para Portugal: 

 

 

 Caixa CC CV Preço indicativo (c/ IVA) 

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ Auto 3 982 476 210.000€ 

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Auto 3 982 585 241.100€ 


