S400 Hybrid - Long -Lift Szwajcaria - Opłacony Gwarancja - Serwis !
Marka

79 900 PLN BRUTTO

Mercedes-Benz

Typ nadwozia

Sedan

Importowany

Tak

Przebieg

220000

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

3498

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Szwajcaria

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

505654735
bestautochelm@wp.pl
BEST AUTO
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Metalik

Model

Klasa S

Typ paliwa

Hybryda

Rok produkcji

2010

Kolor

Inny kolor

Finansowanie

Tak

Moc

279

Napęd

Na tylne koła

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

4

Tak

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna: 4 l...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Fotele przednie z funkcje masa...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Ogrzewane siedzenia tylne

Fotele tylne wentylowane

Fotele tylne z funkcje masażu

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Roleta szyby tylnej regulowana...

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy przeciwmgielne w technol...

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie drogi do domu

Oświetlenie wnętrza LED

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Mercedes S400 Hybrid
? 2010 r.
? 3.5 V6 benzyna (279 km )
? Przebieg : 220 tys km
? Automatyczna skrzynia biegów ?
? Napęd na tylna oś
? Wersja - Long
Kraj pochodzenia - Szwajcaria
Pełny pakiet wyposażenia - oczywiście jak na
,, S" klasę przystało ?
Ważne? W aucie został wymieniony :
- silnik hybryd
- bateria hybryd

- akumulator
- olej
- filtry
Samochód z klasa i ekstrawagancja , prowadzi
się fenomenalnie , opcja masażu oraz
dynamiczna jazda zadowoli
najwybredniejszych?
Auto ma ważne OC ? badanie tech na rok ?
? 12 mc pisemnej gwarancji technicznej ?
Koszt rejestracji - 160 zł ?
Masz pytania - dzwoń !!!
? 505 654 735
? Polub nas na Facebook
Zapraszamy do kontaktu !
Więcej naszych ofert znajdziesz na naszej str.?
? www.bestautochelm.pl ?

