Używane Mercedes-Benz Klasa S - 229 700 PLN,
87 900 km, 2016
Marka

Mercedes-Benz

Typ nadwozia

Sedan

Rok produkcji

2016

Kolor

Niebieski

Pojemność skokowa
Skrzynia

229 700 PLN
4663

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu
Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Kanada
POS9367E
Tak

Model

Klasa S

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

87900

VAT marża

Tak

Moc

455

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Data pierwszej rejestracji

2016-01-01

Zarejestrowany w

Polska

Liczba miejsc

5

4

+48236542547 / +48 795 656 370
info@autopunktmlawa.pl
Autopunktmlawa.pl

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna

Rolety na bocznych szybach opu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Czujnik deszczu

Roleta szyby tylnej regulowana...

Lampy przednie w technologii L...

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent zapobiegania kolizjom...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie wnętrza LED

System Start/Stop

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Asystent jazdy w korku

Felgi aluminiowe 18

Elektroniczna regul. charakter...

Zawieszenie regulowane

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Aktywny asystent hamowania awa...

System powiadamiania o wypadku

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Witam
do zaoferowania Mercedes S500 4-Matic z roku 2016
silnik 4.7 benzyna 456 KM
auto bardzo czyste i zadbane
wskazanie licznika: 87 900 km
bogate wyposażenie ;
- klimatyzacja
- kierownica wielofunkcyjna
- pakiet AMG
- nagłośnienie Burmester
- kamera cofania 360
- panoramiczny dach
- radar ACC

- czujnik parkowania przód + tył
- komputer
- podgrzewane fotele przód
- skrzynia AUTOMATYCZNA
auto jest sprawne technicznie
samochód jest w bardzo dobrym stanie ( więcej zdjeć możemy wysłać na maila)
Do Auta możemy zaoferować ogólnoeuropejską gwarancje na 3 lata (dodatkowa opcja), koszt: 3 lat gwarancji około 3000 zł (czyli 1000 zł / rok)
Pierwszy ROK Gwarancji Ogólnoeuropejskiej + Asistance 24h w cenie Auta
Możliwość zlecenia zdalnego przeglądu technicznego :
w ASO - 300-400 zł
w Okręgowa Stacja Diagnostyczna 250zł
Rzeczoznawca Dekra 300 zł
numer VIN wysyłam na życzenie zainteresowanego
możliwość przyjęcia w rozliczeniu auta
więcej info tel:
Alan 512937486
Andżelo 795656370
Dżej 500668908
Gregory - 513946356
Jarosław 660236204
Biuro tel 236542547

aktualnie auto znajduje się w dyspozycji Właściciela
przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy
pełna oferta na stronie ( link poniżej w adresie kontaktowym)
Zapraszamy do naszego Salonu Sprzedaży Samochodów w Mlawie
Nasza siedziba znajduje się w Mławie ( Mława znajduje się 100 km od Warszawy w kierunku Gdańska, przy drodze S7 )
Zapraszamy
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.

