Mercedes Benz C63 AMG Performance LTD 1 of 20 #SOLD
Sprzedane

Opis pojazdu
Absolutny UNIKAT w naszej ofercie ! Mercedes C63 AMG Limited
Edition for Japan 1 z 20 sztuk w wersji SEDAN wyprodukowany
tylko na rynek Japoński lecz z kierownicą po naszej lewej stronie (
LHD ) . Jest w doskonałym stanie technicznym i optyczny i będzie
doskonałą lokatą kapitału jak i zarówno świetnym „zastrzykiem
adrenaliny” Wersja kolekcjonerska 1 of 20 wyróżnia się kilkom
ważnymi smaczkami / detalami jak : czerwone lusterka czerwona
lotka na tylnej klapie sportowa kierownica skórzana kierownica w

Parametry techniczne
Marka
Model

końcówkami mocniejsza szpera inna niż w zwykłych C 63

Rocznik

wzmocniony silnik o dodatkowe 30 KM = teraz legitymuje się

Przebieg

tapicerka z palety DESIGNO kute felgi malowane na czarno z

C63 AMG Limited
Edition 1 of 20

połączeniu z alkantarą sportowy wydech z TYTANOWYMI

mocą aż 487 KM ! dwukolorowa czarno – czerwona skórzana

Mercedes Benz

Skrzynia biegów

2012
46 000 km
Automatyczna

znaczkiem Mercedesa wzmocnione hamulce czerwone zaciski

Napęd

Tylna oś

hamulcowe minus 20 kg mniej wagi !

Paliwo

Benzyna

https://www.digitaltrends.com/cars/mercedes-benz-strikes-againwith-hot-c63-amg-edition-for-japan/

Pojemność
Moc (KM)

https://www.v10.pl/Mercedes,C63,AMG,w,limitowanej,edycji,Japan,Special,94180.html
Auto zakupione na aukcji w Japonii w bardzo dobrym stanie
technicznym i optycznym ( ocena 4,5 B ) Serdecznie polecamy i
zapraszamy . UWAGA : SZANUJĄC PAŃSTWA CENNY CZAS
OFERUJEMY DOSTAWĘ AUTA POD ADRES KLIENTA W CELU
OGLĘDZIN PRZED ZAKUPOWYCH = płaci się jedynie za dostawę /
transport auta 1 zł / km – tym samym potencjalni klienci
oszczędzają nie tylko czas ale także koszty dojazdu i powrotu…

Kolor

6208 cm3
487
White Perl

Wyposażenie dodatkowe
ABS, Adaptacyjne oświetlenie, Alcantara, Asystent martwego punktu, Centralny zamek z pilotem, Czujnik deszczu, Czujnik
światła, Czujniki parkowania, Elektryczna regulacja siedzeń, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, ESP, Felgi aluminiowe,
Immobilizer, Interfejs MP3, Isofix (system mocowania fotelików dziecięcych), Kamera cofania, Klimatyzacja, Komputer
pokładowy, Kontrola trakcji, Nawigacja, Odtwarzacz CD, Pełna skóra, Podgrzewane fotele, Poduszki powietrzne, Reflektory
ksenonowe, Sportowe fotele, Szyberdach, Światła LED, Światła przeciwmgielne, Tempomat, Wielofunkcyjna kierownica,
Wspomaganie kierownicy, Zestaw głośnomówiący

Copyright 2023 © KIMBEX - www.kimbex.pl

Strona 1 z 1

