Mercedes E 53 AMG W213 (2016-)
Coupe 4Matic+ 435 KM. Burmester High-End. Masaże.
PEŁNE WYPOSAŻENIE.
333 600 PLN brutto
Wersja
W213 (2016-)

Rok produkcji
2018

Nadwozie
coupe

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
3.0

Moc silnika
435 KM

Przebieg
58 000 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
2

Napęd
4x4_automat

Kolor
czarny

VIN
WDD2383611F0901
14

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1zfqk

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik deszczu

czujnik martwego pola

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

Filip Mwendela

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

poduszka pow. chroniąca kolana kierowcy

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system ostrzegania przed kolizją

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

wspomaganie ruszania na wzniesieniu

wykrywanie zmęczenia kierowcy

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

HUD (wyświetlacz przezierny)

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiany fotel kierowcy

fotele przednie wentylowane

fotele przednie z funkcją masażu

fotele sportowe

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

ogrzewanie postojowe

podgrzewana kierownica

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system głośnomówiący

system start-stop

system sterowania głosem

DANE KONTAKTOWE

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

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

Interfejs Google Car Play

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

elektroniczne zegary (wirtualny kokpit)

elektroniczny wtrysk

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

nawigacja satelitarna

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

reflektory adaptacyjne

spoiler

tłumik sportowy

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes E53 AMG Coupe 4Matic+ 3.0 435 KM.

Więcej informacji: 508 777 005 - Filip

Szczegółowa prezentacja zdjęciowa, w wysokiej jakości 4K:
https://youtu.be/p3djiqWEm6I

Samochód w bardzo bogatej, praktycznie pełnej i niespotykanej wersji wyposażenia,
obejmującej najdroższe możliwe dodatki jak nagłośnienie High End 3D, ogrzewanie
postojowe, masaże foteli, itd.
Salon Polska.
Pierwszy właściciel.
Samochód bezwypadkowy oraz bezkolizyjny (usuwane bezgotówkowo w ASO
Mercedes, parkingowe zarysowanie drzwi prawych oraz błotnika - dokumentacja
zdjęciowa do wglądu).
Serwisowany wyłącznie w ASO Mercedes.
Zachowany w pedantycznym stanie.

Gwarancja do 28.11.2022r. lub do 120 000 km, z możliwością przedłużenia.
W cenie zawarte są dwa komplety opon.
Założone zupełnie nowe tarcze oraz klocki hamulcowe przedniej osi.

Przebieg: 58 000 km.
Produkcja: 07.11.2018.

Pierwsza rejestracja: 29.11.2018.
VIN: WDD2383611F090114.

Lakier: Czerń obsydianu metalik.
Wnętrze: Skóra Nappa dwubarwna.

Ważniejsze elementy wyposażenia:
9-stopniowa skrzynia automatyczna
Pakiet wyposażenia Premium Plus
Napęd 4Matic+
Pakiet asystentów jazdy
Zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC
Wyświetlacz Head-Up
Tempomat adaptacyjny Distronic Plus
System automatycznego domykania drzwi
Ogrzewanie postojowe
Aktywny asystent parkowania
Topowy system nagłośnienia Burmester High-End 3D
Skóra Nappa
Przednie fotele regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień
Regulacja odcinka lędźwiowego przednich foteli
Pakiet Pamięci: fotel kierowcy, kolumna kierownicy, lusterka
Ogrzewanie oraz wentylacja przednich foteli
Podgrzewane podłokietniki
System masażu foteli
Dach panoramiczny otwierany z roletą przeciwsłoneczną
Podgrzewana kierownica
System kamer 360 stopni
System rozpoznawania znaków drogowych
Aktywny asystent ograniczenia prędkości
Aktywny asystent zmiany pasa ruchu
Reflektory adaptacyjne LED Mutibeam
Inteligentny asystent świateł drogowych Plus
Keyless Go
Magic Vision Control (zawiera podgrzewane dysze spryskiwaczy)
Pakiet Integracji Smartphone
Android Auto
Apple CarPlay
Zegar analogowy
Nawigacja COMAND
Konsola środkowa z drewna jesionowego (brąz fiordowy o wysokim połysku)
Wbudowany pilot do bramy garażowej
Lusterko z funkcją automatycznego przyciemniania
Lusterka elektrycznie składane
Tylna kanapa składana z otworem do załadunku długich przedmiotów
Zestaw wskaźników kierowcy o przekątnej 12,3 cala
Touchpad z kontrolerem
Elektryczna roleta tylnej szyby
3-strefowa, automatyczna klimatyzacja
Stylizacja AMG - Spoiler przedni, listwy progowe

19-calowe koła AMG z podwójnymi ramionami
Kierownica skórzana AMG
Wykończenie wnętrza AMG
Tryby jazdy (Agility Select)
Spoiler klapy bagażnika
Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika
Pakiet schowków
Podwójny uchwyt na kubki
Pakiet oświetlenia wnętrza
Funkcja Energizing
Oświetlenie ambientowe premium
Podświetlane progi drzwi
Pakier Air Balance
Funkcja Bezprzewodowego ładowania telefonu
Czarna podsufitka
Dywaniki AMG
System połączeń alarmowych eCall
Aktywny system ochrony pieszych
Informacje o ruchu na żywo
System czujników i syrena do systemu antykradzieżowego
ISOFIX
Dostęp do pojazdu za pośrednictwem Smartfona
Tylne, boczne poduszki powietrzne
więcej

Faktura VAT 23%.
Podana cena jest kwotą brutto.
Możliwe finansowanie.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

Więcej informacji:
508 777 005 - Filip

Polub nas na facebooku.

wykonane przez AKoL.pl
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