
Mercedes SLS FULL OPTIONS, 12 volt 
kinderauto 
€ 279,00 (inclusief btw 21%)  
✓ Op voorraad - Levertijd direct  
 

Deze sportieve Mercedes SLS is de absolute top in elektrische kinderauto’s. Enkel bij Accu Toys 
wordt deze prachtige Accu Auto geboden met alle mogelijke opties. De Mercedes SLS is 
geproduceerd onder licentievan Mercedes-Benz. Met een 12 volt accu, dubbele motoren en 2x 
snelheden rijdt deze kinderauto 3 en 6 km per uur. Deze EXCLUSIEVE versie is voorzien van volledig 
rubberen banden, leder zitje, 5-punt sport gordel, 2,4 GHz afstandsbediening met 'slow start' 
functie en is met lak gespoten waardoor de auto beter is afgewerkt en echter lijkt (Metalic 
look).. Overigens zijn de wielen geveerd voor extra comfortabel rijden. Verder heeft de auto een 
afstandsbediening, gaspedaal, 2 echte deuren, kofferbak, vele led verlichting, MP3 ingang, muziekjes 
en meer. Ook gaat het stuur van de Mercedes SLS bij het los laten automatisch weer naar het middel 
punt! 

Is de accu een keer buiten huis leeg? Geen probleem, u hoeft zeker niet de hele auto te sjouwen. 
Deze moderne kinderauto is voorzien van een handvat onder de voorbumper en 2 kleine wielen onder 
de achterbumper.  Hiermee is de auto makkelijk met een hand te slepen. 

  

Eigenschappen: 

• Motor geluid bij het starten. 

• 12 volt accu 

• 2x motoren, aandrijving op 2 achterwielen 

• Echt werkende koplampen 

• Achter lampen 

• Dashboard verlichting 

• Verlichte wielen 

• MP3 ingang 

• Claxon en muziek knopjes 

• Volume regelaar 

• Digitale voltage weergave 

• Elektronische rem + rem op afstand d.m.v. de afstandsbediening 

• Veiligheidsgordel (5 punten gordel) 

• 2x echte deuren 

• Volledig rubberen banden i.p.v. kunststof banden 

• Geveerde wielen voor extra comfort 

• Geschikt voor kinderen van 1 tot 5 jaar 



• Rijdt achteruit als met 2 snelheden vooruit d.m.v. een pook 

• Rijden d.m.v. het gaspedaal of met een afstandsbediening te besturen door de ouders 
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