Mercedes ML 55 AMG W163
(1998-2005)
55 AMG. 354 KM. Salon Polska. 1 właściciel od 2005.
ZOBACZ FILM !
75 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2003

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
5.4

Moc silnika
354 KM

Przebieg
169 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
srebrny

VIN
WDC1631741A4408
65

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1b3xf

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

EDS

automat. hamulec postojowy

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

Michał Rzegot

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

szyba przednia atermiczna

tempomat

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

CB radio

aluminiowe felgi

autoalarm

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

reflektory ksenonowe

relingi

szyberdach

tłumik sportowy

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

zmieniarka CD

DANE KONTAKTOWE

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

INFORMACJE DODATKOWE

bezwypadkowy

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes ML55 AMG 354 KM.
Nasz amatorski film prezentujący samochód: https://youtu.be/y1JBo5aYH4g Stan
samochodu jest wręcz nie do opisania. 16-letni ML55, który wygląda i jeździ jak
nowy. Absolutny rarytas i biały kruk.
Salon Polska. Auto zakupione w salonie Mercedes-Benz Zasada w Krakowie na ul.
Armii krajowej. Faktura zakupowa z salonu na 430 000 zł do wglądu. 1 właściciel od
2005 roku. Auto 14 lat w jednych rękach - właściciel lekarz. Samochód przyjęliśmy
w rozliczeniu za nowego Mercedesa GLE400 - zdjęcia z odbioru i przekazania
samochodów w galerii. Samochód w 100% bezwypadkowy.
UWAGA. Auto do końca serwisowane w ASO Mercedes-Benz. Do końca... Każda
rzecz, każdy serwis wykonane w ASO, aż do 2019 roku. Na wypisanie całej historii
serwisowej braknie miejsca. Napisać, że jest wzorowa to mało. Posiadamy całą
teczkę dokumentów, faktur, wyciągów z historii ASO - słowem wszystko. Ostatni
przegląd w ASO przy 167 500 km. Zamontowane nowe tarcze i klocki hamulcowe oczywiście w ASO. Przebieg hamulców to 4000 km. Opony kupione 04.2019 - są
zupełnie nowe. Można długo wymieniać i pisać - z pewnością nie ma drugiego
takiego egzemplarza. VIN: WDC1631741A440865.
Samochód zachowany w kolekcjonerskim stanie. Trzymany stale w garażu. Zawsze
czysty, przykrytą płachtą Mercedes-Benz. Nie użytkowany w zimie czy podczas
deszczu (samochód rzeczywiście nie był użytkowany zimą).
Cena jest adekwatna do wyjątkowości egzemplarza oraz jego stanu.
Wyposażenie:
napęd 4Matic
pakiet AMG
tapicerka skórzana czarna EXCLUSIVE - fotele + boczki drzwi
czujniki parkowania przód + tył
przednie fotele elektrycznie regulowane
pamięć ustawień foteli
komputer pokładowy + kompas
automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
max. ilość poduszek powietrznych
czujnik deszczu
nawigacja COMAND
progi wejściowe podświetlane, ze stali szlachetnej
szyby tylne dodatkowo przyciemniane
zabezpieczenie kół przed kradzieżą
zmieniarka CD
antena telefoniczna
elektrycznie regulowany szyberdach
automatyczna skrzynia biegów
ESP
lusterka elektrycznie składane, podgrzewane
system antywłamaniowy + antykradzieżowy
wersja Polska

filtr pyłkowy
spryskiwacze reflektorów
reflektory Bi-xenon
koło zapasowe
koła ze stopów lekkich AMG 18 cali
nagłośnienie BOSE
elektrycznie uchylane tylne szyby boczne (3 rząd)
przygotowanie do montażu telefonu komórkowego
fotele podgrzewane
klimatyzacja automatyczna przedni + tylny rząd
wykończenie wnętrza drewnem orzechowym
tempomat
system wspomagania nagłego hamowania (BAS)
relingi
kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
zabezpieczenie przed odholowaniem
mocowanie fotelika dziecięcego z tyłu - ISOFIX
oświetlenie podłoża po otwarciu drzwi
obniżone zawieszenie
gniazdo 12V w bagażniku
szyby izotermiczne zielone
system aktywnego serwisowania pojazdu - "Assyst"
zestaw wskaźników AMG
przygotowanie do montażu haka
elektronicznie włączane przełożenie terenowe
układ wydechowy AMG
zintegrowane zabezp. przed zderzeniem bocznym
Speedtronic
kierownica drewniana Exclusive
wiele więcej.

Faktura marża. Możliwy kredyt samochodowy. Możliwość pozostawienia samochodu
w rozliczeniu. Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty. Do
obejrzenia, 7 dni w tygodniu, w Krakowie. Więcej informacji: 604 519 933 Sebastian
Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów

wykonane przez AKoL.pl
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