Mercedes Benz CLS 350 GRAND EDITION #SOLD
Sprzedane

Opis pojazdu
Auto zakupione na aukcji w Japonii w bardzo dobrym stanie
technicznym i optycznym ( ocena 4,5 B ) Ten egzemplarz jest po
prostu WYJĄTKOWY gdyż jest to wersja specjalna / limitowana
GRAND EDITION. Cechy modelu podkreślono dedykowanym
lakierem Magno Platinum, podkreślającym dynamiczne
przetłoczenia karoserii oraz wykończeniem wnętrza specjalnym
gatunkiem skóry i dodatkowym wyposażeniem. Lakier, którym
pokryto nadwozie i grill, został dodatkowo ulepszony pod

Parametry techniczne
Marka
Model

Grand Edition otrzymujemy: bi-xenonowe reflektory z funkcją

Rocznik

aktywnego doświetlania zakrętów, ekskluzywne 18-calowe felgi z

Przebieg

R 18 z tyłu) i oczywiście dyskretne oznaczenia, podkreślające

CLS 350 GRAND
EDITION

względem wytrzymałości na zarysowania. Dodatkowo w wersji

serii AMG w kolorze tytanu (opony 245/40 R 18 z przodu i 275/35

Mercedes Benz

Skrzynia biegów

2010
78 200 km
Automatyczna

wyjątkowość samochodu. Wewnątrz znajdziemy szklane okno

Napęd

Tylna oś

dachowe, system Command z telefonem, podsufitkę wykończoną

Paliwo

Benzyna

alcantarą, skórzaną tapicerkę dedykowaną specjalnie do tego
modelu w jednym z 4 dostępnych wtedy kolorach i deskę
rozdzielczą w drewnie laurowym . CLS 350 CGI V6 3,5 l (3498
cm³), DOHC wtrysk bezpośredni 92,90 mm × 86,00 mm 12,2:1
292 KM (215 kW) przy 6400 obr/min 365 Nm przy 3000-5100
obr/min 6,7 s 250 km/h Idealne zestawienie kolorystyczne: szary
matowy lakier + czarne stonowane wnętrze . Pełna historia
serwisowa i komplet kluczyków. Serdecznie polecamy i
zapraszamy . Warto kupić ten piękny i zadbany egzemplarz który
będzie u…

Pojemność
Moc (KM)
Kolor

3498 cm3
292
DESIGNO Magno
Platinum ( mat )

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, Interfejs MP3, Isofix (system mocowania fotelików dziecięcych), 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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