Mercedes Benz Klasa S 500 serwis ASO
Marka
Typ nadwozia
Stan
Przebieg

315 900 PLN
Mercedes-Benz
Sedan
Używane / Importowany
57900

Klasa S

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2014

Kolor

Czarny

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa

Moc

455

Skrzynia

Napęd
Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu

4x4 (stały)
Luksemburg
ZKL26999

Serwisowany w ASO

600 457 797
royal-konsulting@wp.pl
Auto Handel Royal

Model

Tak

Liczba drzwi

4663

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Emisja co2

219

Data pierwszej rejestracji

2014-09-29

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

4

2

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Wyświetlacz typu Head-Up

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Ogrzewanie postojowe

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

Opis
Mercedes Benz W217 S500 Coupe 2014 r 456 Ps
Przedmiotem sprzedaży jest S500 Coupe w pakiecie optycznym S63 Panamericana , BEZWYPADKOWY !!! Auto z max wyposażeniem !!! zarejestrowane i ubezpieczone w
Polsce, na bieżąco serwisowane w Aso MB , po wymianie klocków hamulcowych , filtrów , olej w skrzyni biegów , olej w silniku . Na auto została położona powłoka
ceramiczna (6tys zł) nowe Alu felgi 20' (10 tys zł )powodują , ze koło auta nie da się przejść obojętnie . Piękne wnętrze skóra ecru designo i maksymalne wyposażenie !!!!
oraz lśniący kolor auta z pakietem S63 black z przyciemnionymi szybami z pięknie brzmiącymi wydechami tworzą niepowtarzalny efekt. BARDZO NISKI PRZEBIEG UDOKUMENTOWANY !!!!
- pakiet S63 Panamericana
- wentylowane fotele z masażami
- pneumatyczne zawieszenie
- night vision ( noktowizor )
- szklany dach
- nowe felgi 20'
- nagłośnienie Burmester
- lampy multibeam Swarowski
- pakiet airbalance - zapach , jonizowanie powietrza
- oświetlenie ambiente
- tuner TV
-Hud
- zamykanie i otwieranie bagażnika gestem
... i wiele innych
Nie interesuje mnie zamiana , proszę nie pisać SMS , e mail !! kontakt tylko na tel 605 - wyświetl numer - .
Dziękuje i zapraszam .
Ps Auto z takim przebiegiem , z maksymalnym wyposażeniem , bezwypadkowe, o takim wyglądzie - staje się bezkonkurencyjne !

