Mercedes E 53 AMG W213 (2016-)
4Matic+ 435 KM. Burmester. Head-up. Kamery 360.
Panorama. Pneumatyka.
295 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
3.0

Moc silnika
435 KM

Przebieg
21 834 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_automat

Kolor
czarny

VIN
WDDZF6BB0KA496
542

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1zg6a

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujnik zmierzchu

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

Adrian Czokało

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

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

światła do jazdy dziennej

HUD (wyświetlacz przezierny)

System głośnomówiący

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 ustawiane fotele

elektryczny starter

fotele sportowe

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

system sterowania głosem

tempomat aktywny

wentylowane fotele

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

DANE KONTAKTOWE

tel: 791494327
email: adrianczokalo@gmail.com

czujniki ciśnienia w oponach

dach szklany - panoramiczny

elektroniczne zegary (wirtualny kokpit)

elektroniczny wtrysk

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

reflektory adaptacyjne

spoiler

tłumik sportowy

wykrywanie zmęczenia kierowcy

zestaw głośnomówiący

Łopatki zmiany biegów

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes E53 AMG 4Matic+ 435 KM.

Więcej informacji: 508 777 008 - Adrian

Szczegółowa prezentacja zdjęciowa samochodu, w wysokiej jakości:
https://youtu.be/DbWCndAVFsw

Samochód w kraju od 2021 roku.
Samochód został sprowadzony z Kanady, przez naszego klienta, z niewielkim
uszkodzeniem przodu.
Elementy zostały wymienione na nowe. Zdjęcia z uszkodzenia znajdziecie Państwo
w galerii zdjęć na naszej stronie: www.samochodyzklasa.pl (ostatnie zdjęcia w
galerii)
Samochody sprowadzane z tak drobnymi uszkodzeniami, należą do rzadkości.
Samochód niemal nowy, który śmiało polecamy.
W doskonałym stanie, bezawaryjnie i bez niespodzianek, posłuży przyszłemu
właścicielowi przez długie lata.
Możliwość sprawdzenia stanu technicznego w dowolnym ASO lub innym serwisie.

Przebieg: 21 834 km.
VIN: WDDZF6BB0KA496542.

Samochód w bardzo bogatej konfiguracji, z niemal pełnym, dostępnym
wyposażeniem.
Istotniejsze opcje:
Kolor: Czerń Obsydianu - metaliczne wykończenie
Wnętrze: Skóra nappa - czarny antracyt

Mercedes-Benz Connect - Monitorowanie pojazdów (HERMES)
Integracja ze smartfonem Apple Carplay
Integracja ze smartfonem Android Auto
Obsydianowa czerń - metaliczne wykończenie
Pilot do bram (zakres częstotliwości 284-390 MHz)
Tempomat adaptacyjny (DISTRONIC PLUS)
Aktywny asystent parkowania
Zegar analogowy
Automatyczne przyciemnianie lusterka wstecznego i lusterek zewnętrznych
Aktywny tempomat DISTRONIC PLUS z asystentem ruchu poprzecznego (DTR+Q)
Pakiet pamięci (fotel kierowcy, kolumna kierownicy i lusterko)
Składane oparcia siedzeń tylnej kanapy
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Podwójny Cup Holder
Pakiet schowków
Rolety przeciwsłoneczne w lewych i prawych tylnych drzwiach
Klimatyzowane fotele przednie
Podgrzewane fotele przednie
Panoramiczny dach przesuwny/szklany dach
9-biegowa automatyczna skrzynia biegów
Łopatki zmiany biegów
Podgrzewana kierownica
Touchpad
Wyświetlacz przezierny - Head-up Display
Monitorowanie ciśnienia w oponach
Zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC Dual Control
El. składane lusterka zewnętrzne
Kamery 360°
As. rozpoznawania znaków drogowych
Czarna podsufitka
Elektryczna roleta tylnej szyby
Osłona przeciwsłoneczna z dodatkową funkcją
Klimatyzacja 2-strefowa
Automatyczne światła drogowe
Dynamiczne reflektory LED SAE
Listwy wnętrza, Jesion
Pakiet stylistyczny AMG
Burmester
Podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby
Oświetlenie Ambientowe wnętrza
Automatyczna pokrywa bagażnika
Keyless Go
Oświetlenie otoczenia
Ładowarka indukcyjna
Aktywna regulacja tłumienia drgań
Generator rozruchowy EQ Boost
Wybór trybu jazdy (AGILITY SELECT)
Aktywny asystent zmiany pasa ruchu
Dostosowanie prędkości na do trasy
Kierownica AMG
Pakiet stylistyczny wnętrza AMG
Obręcze AMG z podwójnymi szprychami 19"
Deska rozdzielcza obszyta skórą

Podświetlane progi drzwi
Dywaniki podłogowe - AMG
I wiele więcej

Faktura Marża.
Możliwe atrakcyjne finansowanie.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
Więcej zdjęć, na naszej stronie internetowej: www.samochodyzklasa.pl
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie oraz potwierdzenie
dostępności samochodu.

Więcej informacji: 508 777 008 - Adrian

Polub nas na facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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