GL 550 v8+ gaz 7 os.full opcja najbogatsza
doinwestowany 1r.gwaranc
Marka

94 999 PLN
Mercedes-Benz

Typ nadwozia

SUV

Importowany

Tak

Przebieg

158000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

5500

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Zarejestrowany w

Polska

Liczba miejsc

7

Metalik

Model

GL

Typ paliwa

Benzyna+LPG

Rok produkcji

2011

Kolor

Czarny

Finansowanie

Tak

Moc

388

Napęd

4x4 (stały)

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Tak

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

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna: 3 s...

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...

Fotele przednie wentylowane

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Ogrzewane siedzenia tylne

Fotele tylne wentylowane

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 20

Witam do sprzedania lub zamiany piękny rodzinny suw Mercedes GL 550 4- matic z pancerna jednostka napędowa V8 z 2 letnia instalacja gazowa Auto w idealnym stanie
zadbane środek nie powycierany wszystko sprawne działające ostatni w lipcu wymienione miechy pneumatyki sprężarka pneumatyki tuleje wahaczy sworznie końcówki
drążków na dzień dzisiejszy bez wkładu finansowego jest to najbogatsza wersja wyposażenia między innymi :
-12 x air bag
-abs
-esp
-asr
-2x panorama dach
-ledy
-bi xenon
-skory
-wentylowane fotele
-klimatyzowane fotele
-podgrzewane fotele
-podgrzewana tylna kanapa
-el.reg.foteli z pamięcią
-el.2 szyber dachy
-el.klapa bagażnika
-chrom pakiet
-relingi + poprzeczki do boxa
-radio cd dvd
-navi
-Tempomat
-wielofunkcyjna kierownica

-wybieranie głosowe
-parktronik tył i przód
-hak
-kamera cofania
-pneumatyczne zawieszenie
-reg.twardości amortyzatorów
-el.reg.kierownicy
-klimatronik 3 strefy
-czujnik deszczu
-czujnik zmierzchu
-czujniki cisnienia w oponach
-kluczyki keyless go
-hamulec zjazdowy
-skórzano drewniana kierownica
-asystent zmiany pasa ruchu
-nagłośnienie harman kardon
-Alu-felgi 20" plus nowe opony zimowe
I inne

