c63sAMG Coupe Tuning,,Weistec,, 660KM 976NM
jedyna taka zamiana gwara
Marka

395 000 PLN

Mercedes-Benz

Typ nadwozia

Coupe

Importowany

Tak

Przebieg

34000

Finansowanie
Moc
Napęd

Benzyna

Rok produkcji

2018
Biały

Tak

Pojemność skokowa

4000

660

Skrzynia

Tak

Liczba drzwi

Klasa C

Typ paliwa
Kolor

Na tylne koła

Serwisowany w ASO

Model

2

Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)

Zarejestrowany w

Polska

Liczba miejsc

5

Perłowy

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

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

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

Fotele przednie z funkcje masa...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Fotele tylne wentylowane

Fotele tylne z funkcje masażu

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Cyfrowy kluczyk

Keyless entry

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Dach otwierany elektrycznie pi...

Tempomat adaptacyjny

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Niezależny system parkowania

Kamera panoramiczna 360

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 ...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Asystent hamowania - Brake Ass...

Asystent pokonywania zakrętó...

Witam do sprzedania lub zamiany jedyne takie piękne i bardzo zadbane auto w europie tuning auta został zrobiony w stanach zjednoczonych zostały zamontowane turbiny
,,Weistec,, które można podkręcić do +450KM czyli auto może mieć 960KM po mapie silnika , zostało zmienione zawieszenie gwintowane z elektroniczna regulacja też tej
samej firmy oraz układ wydechowy w tej chwili została podniesiona Moc do 660KM i aż 976NM dolot zmieniony ,,weistec,, auto zestrojone perfekcyjne wraz ze skrzynia
biegów Auto prostu fruwa ,dźwięk tego auta niepowtarzalny dołączone filmiki na YouTube .
Auto przeszło szereg zabiegów w studiu detailingpwym
Między innymi przyciemnione oklejone lampy folia ochronna ppf przód i tył polerowanie plus twardy 1 roczny wosk
Auto w maksymalnym wyposażeniu śliczne i zadbane bez wkładu finansowego . Mocno doinwestowane sprowadzone nie grozno uszkodzone
<b>Możliwość zamiany na pare aut lub może być droższe przy gotówce cena do negocjacji </b>
Więcej zdjęć na stronie www.autokomisosowa.pl
Wyposażenie tego pojazdu to
-12x air bag
-abs
-esp
-asr
-kamery 360
-head up (wyświetlacz na szybę )
-Asystent pasa ruchu (auto same kieruje )
-Asystent zmiany pasa ruchu
-radar zbliżeniowy

-wentylowana skórzana tapicerka
-podgrzewane fotele
-kimatyzowane fotele
-fotele z masażami
-Turbo timer
-Alu-felgi przód 19i tył 20" od mercedesa GTR wartość 40 tyś zł
-turbiny z blow off firmy ,,Weistec,, cena 10000$
-gwintowane zawieszenie ,,Weistec,, tez nie tanie :)
-zmodyfikowany wydech tez przez firmę,, Weistec,,
-sportowe fotele
-tempomat aktywny
-czarny sufit
-panorama dach
-światła ledy multibeam
-klimatronik dwie strefy
-3 tryby jazdy -comfort -sport+ Race
-regulowane zawieszenie plus utwardzane
-spojler tylnej klapy
-el.tylna klapa otwierana i zamykana z nogi lub z pilota rzadkość
-el.reg.kierownicy
-wielofunkcyjna kierownica
-łopatki zamiany biegów w kierownicy F1
-kierownica zamszowa połączona ze skóra
-nagłośnienie Burmaster
-navigacja Gps
-parktronic tył i przód
-el.szyby
-el.lusterka +składane
-i wiele innych można rozkodować po vin </b>
Opis
<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 ,przed przyjazdem proszę o kontakt tel w celu uzyskania informacji czy auto jest dostępne Możliwość 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 7000zł przy skrzyni biegów manualnej a 8000zł przy skrzyni automatyczne
<b>!!! OFERUJEMY AUTO ZASTĘPCZE NA CZAS EWENTUALNEJ NAPRAWY! GRATIS !!!
JESTEŚMY FIRMĄ DZIAŁAJĄCĄ 25 LAT NA RYNKU MOTORYZACYJNYM </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 EKSPLATACJĄ 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

