63 AMG zamiana na Łódź i nie tylko okazja stan
idealny 1rok gwarancji
Marka

149 999 PLN

Mercedes-Benz

Typ nadwozia

Coupe

Importowany

Tak

Przebieg

141000

Model

CL

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2008

Kolor

Czarny

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa

Moc

525

Skrzynia

Napęd

Na tylne koła

Liczba miejsc

5

Metalik

6300

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Zarejestrowany w

Polska

Liczba drzwi

2

Tak

504092555 / 501740743
komis.osowa@vp.pl
Aleksandra Pieszczek

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Fotele przednie z funkcje masa...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Fotele tylne wentylowane

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Zmiana biegów w kierownicy

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 20

Zawieszenie komfortowe

Elektroniczna regul. charakter...

Zawieszenie regulowane

Zawieszenie hydropneumatyczne

ABS

ESP

Asysten pasa ruchu

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Poduszka powietrzna centralna

Poduszki powietrzne czolowe - ...

Witam do sprzedania lub zamiany najlepiej na Łódź przepiękny Mercedes CL 63 AMG moc 525KM rok auta 1007 1 rej 2008 Auto z najlepszym silnikiem jaki wypuścił
Mercedes pancerna jednostka to już dzisiaj klasyk Auto nie tanieje tylko drożeje prze piękny stan bardzo zadbany środek ,wizualnie Auto przepiękne posiada piękne kola
lorinser
Nie ma co opisywać tego pojazdu bo jak ktoś szuka takiego auta to wie o co chodzi
<b>Możliwa zamiana Za Gotówkę cena do dogadania </b>
Auto sprzedawane z pisemna roczna gwarancja techniczna
Która pokrywa kosztu naprawy w czasie eksploatacji takich elementów jak
-silnik
-skrzynia biegów
-Zawieszenie -amortyzatory -mneumatyka itd
-Rozrusznik
-alternator
-Waly
-mosty
-łańcuch rozrządu
I wiele innych
wyposażenie tego pojazdu to
-6 x air bag
-abs
-eps

-asr
-skórzana tapicerka
-kubełkowe skazane fotele
-masaże foteli
-wentylowane fotele
-podgrzewane fotele
-night vision
-kamera cofania
-sufit alcantara czarna
-el.reg.foteli z pamięcią
-tempomat
-bi xenon
-sportowy wydech
-klimatronic dwie strefy
-pakiet AMG
-4 x el.szyby
-kluczyki keyless go
-multifunkcyjna kierownica
-daciag drzwi
-el.tylna klapa zamyka się i otwiera z pilota
-aktywna regulacja foteli podczas jazdy
-czujnik deszczu i zmierzchu
-alu-felgi Lorinser 20"
-el.sterownie kierownicy
-el.lusterka + składane
-nagłośnienie harman cardon
-el.szyber dach
-wybieranie głosowe
i inne
Koszt jednej naprawy firma pokrywa do kwoty 8000 zł a tak dużych napraw może być 5 w okresie roku
Nie wchodzą w naprawy zeczy eksploatacyjne jak olej i filtry płyny chłodzące
Zapraszam na oględziny i jazdę próbna tym potworem ;)
<b>MOŻLIWA ZAMIANA !!</b>
Auto w perfekcyjnym stanie bez wkładu finansowego czyste i zadbane zapraszam na oględziny i jazdę próbną możliwość sprawdzenia auta w dowolnym serwisie lub
warsztacie ,przy przyjazdem proszę o kontakt tel w cena uzyskania informacji czy auto jest dostępne Mozliwosc transportu auta w dowolne miejsce w Polsce !!!!!!
ZAPRASZAM NA NASZĄ OFICJALNA STRONE www.autokomisosowa.pl
!!!!! PREZENTACJA VIDEO NA NASZEJ OFICJALNEJ STRONIE !!!!
W cenie auta oferujemy gwarancje techniczną na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata Oraz Assistance na cała Europe gratis dok kwoty 4000 euro
<b>Gwarancja obejmuje taki elementy jak:</b>
-silnik
-manualna skrzynia biegów
-automatyczna skrzynia biegów
-bezstopniowa skrzynia biegów
-zawieszenie
-mechanizmy różnicowe
-wały napędowe
-obudowy
-pasek rozrządu
-car oc/ac
-ochrona prawną
-łańcuchy rozrządu
-car Assistance europa wiecej informacji u sprzedawcy
-zawieszenie pneumatyczne
-zawieszenie komfortowe
-turbosprężarka
-przekładnia hydrokinetyczna
-silnik hybrydowy
-koło zamachowe dwumasowe
-alternator
-rozrusznik
-układ chłodzenia
-układ hamulcowy
-komputer główny silnika
-klimatyzacja
Gwarancja polega na pokryciu kosztów naprawy przez okres 1 roku jedna naprawa do kwoty 5000zł przy skrzyni biegów manualnej a 6000zł przy skrzyni automatyczne
<b>!!! OFERUJEMY AUTO ZASTĘPCZE NA CZAS EWENTUALNEJ NAPRAWY! GRATIS !!! </b>
1. PISEMNĄ GWARANCJĘ NA PRZEBIEG SAMOCHODU ZAPEWNIAJĄC JEGO 100% RZECZYWISTOŚĆ

2. UDOSTĘPNIENIE SAMOCHODU ABY ZOSTAŁ SPRAWDZONY PRZED ZAKUPEM W WYBRANYM SERWISIE BĄDŹ WARSZTACIE W CELU SZCZEGÓŁOWEJ
OCENY TECHNICZNEJ
3. JAZDĘ TESTOWĄ
4. PRZYGOTOWANIE WSZELKICH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI SAMOCHODU
5. ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ DZIĘKI FAKTURZE VAT/MARŻA WYSTAWIANEJ PRZEZ NAS BĄDŹ FAKTURY 23%
6. W CENIE AUTA DOKŁADAMY 2 LETNIĄ GWARANCJĘ TECHNICZNĄ ZWIĄZANĄ Z EKSPLUATACJĄ LUB ZESTAW GPS MONITORUJĄCE CAŁE AUTO
7. DLA OSÓB Z TRÓJMIASTA KTÓRE KUPIĄ U NAS SAMOCHÓD MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PROFESJONALNEJ USŁUGI SPA DLA AUTA W ATRAKCYJNEJ
CENIE
8. MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY CZY TEŻ ZOSTAWIENIA SWOJEGO SAMOCHODU W ROZLICZENIU, BĄDŹ WSTAWIENIA W KOMIS
9. POMOC W ZNALEZIENIU ODPOWIEDNIEGO SYSTEMU KREDYTOWANIA
10. SAMOCHODY Z NASZEJ OFERTY TYLKO Z PEWNYCH I SPRAWDZONYCH WCZEŚNIEJ ŹRÓDEŁ
11. POMOC PRZY DALSZEJ EKSPLOATACJI AUTA W FORMIE DORADZTWA CZY TEŻ UDOSTĘPNIENIA NASZYCH RABATÓW NA WSZYSTKIE CZESCI 30- 40
%PŁYNY ITP
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu ART.66 przepisów Kodeksy Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje umieszczone na
stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym.
Auto Komis OSOWA
ul. Sopocka 19a Gdansk
<b>Godziny otwarcia:</b>
Poniedziałek-Piątek: 9-18
Sobota-Niedziela: 9-16
<b>Kontakt:</b>
Tel: Krzysztof 504092555
Biuro 583220304
Ola. 501740743

