Mercedes Benz CLS63 AMG Black/Gold #SOLD
Sprzedane

Opis pojazdu
Auto zakupione na aukcji w Japonii w bardzo dobrym stanie
technicznym i optycznym; ocena 4 B . Ten piękny egzemplarz
Mercedes CLS 63 AMG jest w klasycznym zestawieniu
kolorystycznym ( czarny lakier metalik + czarne wnętrze ) a
wolnossący silnik V8 o mocy 525 KM zapewnia doskonałe
wrażenia z jazdy . Ponadczasowa , luksusowa a zarazem sportowa

Parametry techniczne
Marka

Mercedes Benz

atutem są przepiękne Alufelgi AMG lakierowane proszkowo na

Model

CLS63 AMG

modny złoto-brązowy kolor . Oryginalne 76900 km przebiegu i

Rocznik

limuzyna – taka S Klasa tylko że na sportowo �� Dodatkowym

oczywiście bezwypadkowy egzemplarz z udokumentowaną
historią który długo posłuży nowemu nabywcy w codziennym
użytkowaniu a może i być fajną alternatywą do kolekcji .

Przebieg
Skrzynia biegów

2008
76 900 km
Automatyczna

Serdecznie polecamy i zapraszamy . Auto już dostępne u nas na

Napęd

Tylna oś

miejscu w Krapkowicach. Więcej informacji udzielę telefonicznie

Paliwo

Benzyna

lub drogą elektroniczną. +48 606 502 793 kimbex@kimbex.pl
WAŻNE : Kolekcjonerskie samochody z Japonii mają kierownicę po

Pojemność

naszej, lewej stronie oraz liczniki w kilometrach = niczym nie

Moc (KM)

różnią się od wersji EUROPEJSKICH!!! Dlaczego auto z Japonii?

Kolor

Dlatego że: Po pierwsze dla Japończyka posiadanie niemieckiego
auta z kierownicą po „złej” dla nich stronie, czyli lewej jak u nas,
to status najwyższego luksusu/prestiżu wśród znajomych i nie
tylko. Po drugie oni kochają te samochody i pedantycznie o nie
dbają .…

6208 cm3
525
black

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