Dodge Charger V (2005-)
SRT Hellcat 6.2 V8 HEMI 717KM. Bezwypadkowy. Salon
Polska! FV 23%.
377 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
6.2

Moc silnika
717 KM

Przebieg
6 600 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
tyl

Kolor
czerwony

VIN
2C3CDXL94GH1086
22

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1z2c5

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

asystent pasa ruchu

hamowania
automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujnik zmierzchu

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

Filip Mwendela

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

poduszek: 7 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

wspomaganie ruszania na wzniesieniu

światła do jazdy dziennej

System głośnomówiący

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana kierownica

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

tempomat

wentylowane fotele

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

nawigacja satelitarna

reflektory biksenony

spoiler

szyberdach

tłumik sportowy

wyjście aux

DANE KONTAKTOWE

tel: 508777005
email: filip.m@samochodyzklasa.pl

Łopatki zmiany biegów

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Dodge Charger SRT Hellcat 6.2 V8 HEMI 717 KM.

Więcej informacji:
508 777 005 - Filip
604 519 933 - Sebastian

Wyjątkowy egzemplarz.
Jedyny europejski, z polskiego salonu Dodge Power Outlet, w pełni bezwypadkowy,
w stanie salonowym, maksymalnie wyposażony, z symbolicznym przebiegiem oraz
pełną fakturą vat.
Jest to niemal nowy, krajowy samochód, w stanie fabrycznym.

Szczegółowa prezentacja zdjęciowa, w wysokiej jakości:
https://youtu.be/elsyfo9-vRQ

Potężny silnik 6.2 V8 HEMI, doładowany kompresorem o pojemności 2.4 l, generuje
aż 717 KM i 881 NM momentu obrotowego, zapewniając kapitalne osiągi i jedyny w
swoim rodzaju, uzależniający "metaliczny" dźwięk pracy kompresora.
Są to wartości porównywalne lub większe niż w super-samochodach, kosztujących
kilkukrotnie więcej.
Wrażenia z jazdy tym potworem, są niezrównane, przy czym, samochód prowadzi
się zaskakująco łatwo i komfortowo.
Jest to pierwszy, 4-drzwiowy, rodzinny "Muscle Car" w historii.

Przede wszystkim, to jedyny Dodge Charger Hellcat pochodzący z polskiego salonu.
Cena nowego egzemplarza to ponad 500 000,00 zł.
Absolutnie bezwypadkowy oraz bezkolizyjny.
Przebieg to tylko 6 600 km.
Jest to niemal nowy samochód.
Serwisowany wyłącznie w ASO Chrysler/ Dodge.
Poniżej wykaz przeglądów olejowych:

- 23.08.2021/ 6 619 km
- 04.06.2019/ 2 126 km.

Samochód przyćmiewa swoim brzmieniem całą konkurencję w postaci Mercedes
AMG, BMW M czy Audi RS.
Bardzo mocno wyróżnia się na drodze.

Najważniejsze elementy wyposażenia:
Siedzenia skórzane Laguna z logiem SRT
Przedni grill Performance
Elektrycznie otwierany szyberdach
System nagłośnienia Harman Kardon
Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
Podgrzewane siedzenia tylne
Podwójne, chromowane końcówki wydechu
Aktywny układ wydechowy
System zdalnego uruchamiania
Czarne, aluminiowe, kute felgi 20"
Przednie 6-tłoczkowe zaciski Brembo
Tylna oś z mechanizmem antypoślizgowym
Sportowe zawieszenie
Adaptacyjne zawieszenie tłumienia
Układ kierowniczy z możliwością regulacji
Lusterka zewnętrzne, podgrzewane, z asystentem martwego pola, z pamięcią ustawień
Dostęp bezkluczykowy
Łopatki do zmiany biegów
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Czujniki parkowania przód i tył
Kamera cofania
Czerwone zaciski hamulcowe
Zbiornik paliwa o pojemności 70l
Nawigacja Uconnect 3C z 8.4" wyświetlaczem
Klamki do drzwi w kolorze nadwozia
Wykończenie wnętrza Dark Engine Turn Aluminium
Oznaczenia SRT
Skórzana kierownica SRT
Gałka zmiany biegów owinięta skórą SRT
Jasne pedały
Kolumna kierownicy sterowana elektrycznie
System monitorowania ciśnienia w oponach
Asystent ruszania na wzniesieniu
Podświetlane przednie uchwyty na napoje
Uniwersalny system otwierania drzwi garażowych
Zintegrowana antena okienna
Akustyczna szyba przednia
Pomocnicze gniazdo zasilania 12V
Blokada drzwi podczas ruszania
Monitor z kolorowym wyświetlaczem
Przednie górne oświetlenie LED
Automatyczne reflektory

Lampy LED do jazdy dziennej
Czarne ramki reflektorów
Uchwyt na telefon
Tylne siedzenie składane 60/40
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed dziećmi
Klimatyzacja ATC ze sterowaniem dwustrefowym
Gniazdo zasilania konsoli środkowej 12V
Zestaw naprawczy opon
więcej.

Faktura VAT 23%.
Możliwe finansowanie na atrakcyjnych warunkach.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.

Więcej informacji:
508 777 005 - Filip
604 519 933 - Sebastian

Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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