Porsche 911 997 (2005-2011)
Carrera S. Salon Polska. Bezwypadkowa. PERFEKCYJNA.
189 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2006

Nadwozie
coupe

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
3.8

Moc silnika
355 KM

Przebieg
158 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
2

Napęd
tyl

Kolor
czarny

VIN
WPOZZZ99Z6S738
665

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

EDS

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

Michał Rzegot

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

szyba przednia atermiczna

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory biksenony

reflektory ksenonowe

spoiler

szyberdach

tłumik sportowy

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

1b3qc

DANE KONTAKTOWE

tel: 12 356 52 77
email: biuro@samochodyzklasa.pl

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Porsche 911 997 Carrera S.

Podczas ostatniej wizyty serwisowej w ASO Porsche Lellek, zgodnie z opinią mistrza
serwisu, jest to jedno z najładniejszych i najlepiej utrzymanych 997 jakie widział.
Samochód z polskiego salonu Porsche. VIN: WPOZZZ99Z6S738665. Pierwsza
rejestracja: 30.05.2007. Przebieg: 158 000 km. Samochód bezwypadkowy. Stan
wizualny i przede wszystkim techniczny jest perfekcyjny. Samochód stale
serwisowany. Powłoka lakiernicza bez skazy. Komplet instrukcji, dokumentów oraz
książek.
Pełne wyposażenie:
Pakiet Sport Chrono Plus
zawieszenie aktywne "PASM"
reflektory bixenonowe
spryskiwacze reflektorów
podsufitka wykonana z Alcantary
sportowy układ wydechowy
emblematy Porsche wytłoczone w zagłówkach
automatyczna skrzynia biegów Tiptronic
elektrycznie wysuwany spoiler tylny
skórzane osłony przeciwsłoneczne
deska rozdzielcza obszyta skórą
boczki drzwi obszyte skórą
automatycznie przyciemniane lusterka boczne oraz wsteczne
czujnik deszczu
lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
fotele podgrzewane
fotele sportowe, elektrycznie regulowane
pamięć ustawień fotela kierowcy
tapicerka ze skóry naturalnej
koła ze stopów lekkich Carrera S 19''
schowek na płyty CD
wielofunkcyjna kierownica skórzana ''touch + feel''
tylne oraz przednie światła przeciwmgłowe
system Porsche Stability Management (PSM)
czujniki ciśnienia opon
system antykradzieżowy
górna część szyby czołowej przyciemniona (antyoślepieniowa)
nawigacja DVD + "Pakiet Europejski"
czujniki parkowania
elektryczny szyberdach
system Porsche Communication Management 3 "PCM"
telefonia GSM
system nagłośnienia BOSE
przygotowanie do montażu zmieniarki CD
progi wejściowe ze stali nierdzewnej z Logo "Carrera S"
dywaniki welurowe Porsche
maksymalna, dostępna ilość poduszek powietrznych
uchwyty na napoje
wejścia AUX, iPod
czerwone zaciski hamulcowe
tylne fotele składane
przygotowanie do montażu relingów

Faktura marża. Możliwy leasing lub kredyt samochodowy. Możliwość pozostawienia
samochodu w rozliczeniu. Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie
wizyty. Do obejrzenia, 7 dni w tygodniu, w Krakowie. Więcej zdjęć na naszej stronie
internetowej. Więcej informacji na temat samochodu oraz finansowania 604 519
933 - Sebastian
Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.
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