Mercedes SL 500 R129 (1989-2000)
Fabryczne AMG. Ksenon. Twardy dach w cenie.
Perfekcyjny stan!
89 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
1999

Nadwozie
coupe cabrio

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
5.0

Moc silnika
306 KM

Przebieg
225 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
2

Napęd
tyl

Kolor
srebrny

VIN
WDBFA68F0XF183
327

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

EDS

kontrola trakcji (ASR)

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

Michał Rzegot

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewana tylna szyba

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

immobiliser

komputer pokładowy

reflektory biksenony

reflektory ksenonowe

1b3s3

DANE KONTAKTOWE

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

zmieniarka CD

INFORMACJE DODATKOWE
garażowany

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes SL500 R129. Fabryczny pakiet AMG oraz reflektory ksenonowe.
Samochód w fenomenalnym stanie. Sprosta oczekiwaniom najbardziej
wymagających. Powłoka lakiernicza bez najmniejszego zarzutu. Twardy dach w
idealnym stanie, w cenie pojazdu. Miękki, elektrycznie otwierany dach w stanie
również idealnym. Konstrukcja dachu działa bez zarzutu. Samochód prowadzi się
perfekcyjnie, silnik pracuje gładko i równo. Silnik oraz skrzynia biegów suche, bez
wycieków. Każdy element wyposażenia działa. Wnętrze utrzymane nienagannie.
Przed sprzedażą, tapicerka foteli została zamówiona nowa w ASO. Klimatyzacja
świeżo po serwisie - nabita. Rok produkcji: 1999. Przebieg: 140 000 mil = 225 000

km. Jeden właściciel w Polsce, od 2016 roku. VIN: WDBFA68F0XF183327.
Wyposażenie:
skóra naturalna, szara Nappa
kolor lakieru BRILLIANT SILVER METALLIC (744U)
wbudowany w lusterko pilot do otwierania bram
fotele elektrycznie regulowane, z pamięcią ustawień
fotele podgrzewane
lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania
RADIO Mercedes-Benz AUDIO 30
uchwyty na napoje
elektroniczna kontrola trakcji (ESP)
system antykradzieżowy/antywłamaniowy
reflektory ksenonowe
listwy wykończeniowe wnętrza Orzech Włoski
czarny materiałowy dach typu SOFT TOP FABRIC 9001
pakiet AMG STYLING PACKAGE (przedni zderzak, progi boczne, tylny zderzak)
koła ze stopów lekkich AMG - 8.5 X 18 ET25 245/40 przednia oś, 9.5 X 18 ET23 275/35 tylna oś
system nagłośnienia BOSE
antena tylna automatycznie wysuwana podczas uruchomienia samochodu
opony Yokohama w stanie idealnym - 8 mm
elektrycznie unoszony pałąk tylny
dywaniki welurowe oryginalne MB
kierownica skórzana
tempomat
regulacja wysokości podajnika pasów
progi wejściowe ze stali nierdzewnej, z Logo Mercedes-Benz
koło dojazdowe 17''
fabryczna zmieniarka na 6 CD
automatyczna skrzynia biegów
klimatyzacja automatyczna
boczki drzwi obszyte skórą
elektrycznie regulowane lusterka
elektryczne szyby
światła przeciwmgłowe
poduszki powietrzne przednie + boczne

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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