Mercedes-Benz SLS AMG #SOLD
Sprzedane

Opis pojazdu
Połączenie inżynieryjnej perfekcji i zniewalającego wyglądu?
Chyba żaden współczesny samochód nie wpisuje się w tę
kombinację lepiej niż Mercedes-Benz SLS AMG. Potężna, niska
sylwetka z długą maską i „skrzydlatymi” drzwiami zapraszającymi
do luksusowej, sportowej kabiny, a wszystko to w
krwistoczerwonym lakierze – tego samochodu nikt nie przegapi! A

Parametry techniczne
Marka

Mercedes-Benz

ryczącego silnika 6,2 V8 o mocy 591 KM. Ten egzemplarz jest od

Model

SLS AMG

nowości kupiony w Polskim salonie Mercedesa i jest 100%

Rocznik

jeśli nawet, to z pewnością nikomu nie umknie piękna melodia

bezwypadkowy i nic nie było malowane . Stan PERFEKCYJNY jak
NOWY �� UWAGA : SZANUJĄC PAŃSTWA CENNY CZAS OFERUJEMY
DOSTAWĘ AUTA POD ADRES KLIENTA W CELU OGLĘDZIN PRZED

Przebieg
Skrzynia biegów

2010
19 800 km
Automatyczna

ZAKUPOWYCH = płaci się jedynie za dostawę / transport auta 2 zł

Napęd

Tylna oś

/ km – tym samym potencjalni klienci oszczędzają nie tylko czas

Paliwo

Benzyna

ale także koszty dojazdu i powrotu do/od nas w celu oględzin
wymarzonego pojazdu �� Więcej informacji udzielę telefonicznie lub

Pojemność

drogą elektroniczną. +48 606 502 793; +48 888 037 000;

Moc (KM)

kimbex@kimbex.pl Przyjedź, zobacz, negocjuj, kup i ciesz się

Kolor

życiem �� ZAPRASZAM Wszystkie moje samochody są zadbane i w
większości przypadków mają udokumentowany przebieg.
Samochody sprzedawane w KIMBEX Dream Cars są moją
własnością i nie są to auta komisowe. Możliwa zamiana lub…

6200 cm3
591
Czerwony

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