ALPINA B5 E60 V8 #RARYTAS Limited #OKAZJA
Aktualne

Opis pojazdu
ALPINA B5 V8 – auto zakupione na aukcji w Japonii w bardzo
dobrym stanie technicznym i optycznym . Bezwypadkowy i nie
malowany powtórnie ( pierwszy lakier oprócz tego gdzie było 1
delikatne zadrapanie na tylnym błotniku które zostało naprawione
i ponownie polakierowane ) Pełna historia serwisowa ! Wyjątkowy
egzemplarz z kultowym silnikiem V8 Bi-Turbo o mocy 500 KM

Parametry techniczne
Marka

ALPINA

Piękna konfiguracja : biały lakier + kremowe wnętrze = idealne ,

Model

B5

eleganckie połączenie . Prawdziwy Biały Kruk �� Takich kultowych

Rocznik

który brzmi po prostu rewelacyjnie – dostępne u nas na miejscu .

aut już się nie produkuje a unikaty takie jak ten egzemplarz
zawsze będą w cenie. CENA OKAZYJNA = Obniżona gdyż
uszkodzeniu uległ kompresor ( koszt nowego 3400 euro ). Cena

Przebieg
Skrzynia biegów

2007
108 000 km
Automatyczna

109 900 zł po opłatach przy rejestracji w Polsce . Serdecznie

Napęd

Tylna oś

polecamy i zapraszamy . UWAGA : SZANUJĄC PAŃSTWA CENNY

Paliwo

Benzyna

CZAS OFERUJEMY DOSTAWĘ AUTA POD ADRES KLIENTA W CELU
OGLĘDZIN PRZED ZAKUPOWYCH = płaci się jedynie za dostawę /

Pojemność

transport auta 2 zł / km – tym samym potencjalni klienci

Moc (KM)

oszczędzają nie tylko czas ale także koszty dojazdu i powrotu

Kolor

4400 cm3
500
white

do/od nas w celu oględzin wymarzonego pojazdu �� Więcej
informacji udzielę telefonicznie lub drogą elektroniczną. +48 606
502 793 …

Wyposażenie dodatkowe
ABS, Asystent martwego punktu, Centralny zamek z pilotem, Czujnik deszczu, Czujnik światła, Czujniki parkowania,
Elektryczna regulacja siedzeń, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, ESP, Felgi aluminiowe, Immobilizer, Klimatyzacja,
Komputer pokładowy, Kontrola trakcji, Nawigacja, Odtwarzacz CD, Pełna skóra, Podgrzewane fotele, Poduszki powietrzne,
Reflektory ksenonowe, Sportowe fotele, Szyberdach, Światła przeciwmgielne, Tempomat, Wielofunkcyjna kierownica,
Wspomaganie kierownicy, Zestaw głośnomówiący
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