Porsche 997 SPEEDSTER Limited Nr 179/356 #Kolekcjonerski
#LIKE NEW !
Aktualne, Na eventy

Opis pojazdu
Porsche 911 Speedster serii 997 z 2012 roku. Przebieg zaledwie
19 900 km!!! Ściśle limitowana edycja modelu Porsche 911,
zaprezentowana z okazji 25-lecia oddziału Porsche Exclusive
wyprodukowano zaledwie 356 sztuk tego auta ! Oferowany

Parametry techniczne

egzemplarz ma numer 179 . Od standardowego Porsche 911,
Speedster odróżnia się m.in. obniżoną ramą przedniej szyby,

Marka

Porsche

poszerzonym tyłem, dwoma “garbami”, skrywającymi płócienny,

Model

997 Speedster

automatyczny dach, spojlerem przedniego zderzaka czy
“szachownicą” unikatowej tapicerki wnętrza. W ten sposób aut

Rocznik

otrzymało charakterystyczny wygląd, nawiązujący do klasycznego

Przebieg

Porsche sprzed lat – modelu 356 (stąd ograniczony wolumen

Skrzynia biegów

sprzedaży). Unikatowe , limitowane wersje Porsche 911 to
niezwykle pożądane i wartościowe eksponaty. 997 Speedster to
jednocześnie piękne i funkcjonalne, sportowe auto, zwieńczenie

Paliwo

Benzyna

kolekcjonerskie auta marki ze Stuttgartu dają gwarancję wzrostu

Moc (KM)

OGLĘDZIN PRZED ZAKUPOWYCH = płaci się jedynie za dostawę /
transport auta 2 zł / km – tym samym potencjalni klienci
oszczędzają nie tylko czas ale także koszty dojazdu i powrotu
do/od nas w celu oględzin wymarzonego pojazdu �� Więcej
informacji udzielę telefonicznie lub drogą elektroniczną. +48 606
502 793; kimbex@kimbex.pl WAŻNE : Kolekcjonerskie
samochody z Japonii mają kierownicę po naszej, lewej stronie…

Automatyczna
Tylna oś

Pojemność

OFERUJEMY DOSTAWĘ AUTA POD ADRES KLIENTA W CELU

19 900 km

Napęd

kolekcji wyjątkowych Porsche oraz pewna lokata kapitału –
wartości z czasem. UWAGA : SZANUJĄC PAŃSTWA CENNY CZAS

2012

Kolor

3800 cm3
408
white

Wyposażenie dodatkowe
ABS, Alcantara, 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, Klimatyzacja, Komputer pokładowy, Kontrola trakcji, Nawigacja, Odtwarzacz CD, Pełna skóra,
Podgrzewane fotele, Poduszki powietrzne, Reflektory ksenonowe, Sportowe fotele, Światła LED, Światła przeciwmgielne,
Tempomat, Wentylowane fotele, Wspomaganie kierownicy, Zestaw głośnomówiący
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