Chevrolet Camaro V (2009-)
ZL1 1LE 6.2 V8 Supercharged 650 KM 881 NM!
WIDEOPREZENTACJA.
355 000 PLN brutto
Wersja
V (2009-)

Rok produkcji
2018

Nadwozie
coupe

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
6.2

Moc silnika
650 KM

Przebieg
69 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
2

Napęd
tyl

Kolor
niebieski

VIN
1G1FK1R67J014811
1

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1zwaq

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik deszczu

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. kierowcy

Michał Rzegot

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system ostrzegania przed kolizją

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

HUD (wyświetlacz przezierny)

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektrycznie ustawiany fotel kierowcy

fotele przednie wentylowane

fotele sportowe

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

ogrzewanie postojowe

podgrzewana kierownica

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

smartcard / hands free / smartkey

system głośnomówiący

system sterowania głosem

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

elektroniczny wtrysk

gniazdo USB

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

lampy przeciwmgielne w technologii LED

lampy tylne w technologii LED

przyciemniane tylne szyby

spoiler

tłumik sportowy

keyless Go

felgi: aluminiowe 19

opony: letnie

DANE KONTAKTOWE

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

INFORMACJE DODATKOWE

garażowany

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Chevrolet Camaro ZL1 1LE 6.2 V8 Supercharged 650 KM.

Więcej informacji: 508 777 008 - Adrian

Nasza wideoprezentacja samochodu:
https://youtu.be/8zS2sohQTRQ

Poniżej, również szczegółowa prezentacja ponad 300 zdjęć samochodu, w wysokiej
jakości 4K:
https://youtu.be/-UmsCGaIYDE

Samochód został sprowadzony, ze Stanów Zjednoczonych, po kosmetycznej
szkodzie parkingowej.
Samochód miał wymienione dwa elementy (błotnik i drzwi pasażera).
Posiadamy pełną dokumentacje CARFAX oraz dokumentację ze sprowadzenia
samochodu.
Samochód z tego typu szkodą śmiało można nazwać Bezwypadkowym!

Posiadamy wiele dokładnych zdjęć sprzed naprawy.
Na końcu galerii w ofercie sprzedaży samochodu, na naszej stronie internetowej pod
adresem: www.samochodyzklasa.pl , znajdują się zdjęcia, które przedstawiają jakie
samochód posiadał uszkodzenia.
Żadna poduszka powietrzna nie była aktywowana.
Wnęki nie były w żaden sposób naruszone. Wszystko zachowane w oryginale.
Elementy zostały wymienione na nowe, a samochód naprawiony w sposób
pedantyczny oraz zgodnie ze sztuką.

Dodatkowo, samochód jest świeżo po kompleksowym przeglądzie, obejmującym
wymianę:
- oleju silnikowego
- filtra oleju
- filtra powietrza
- oleju w skrzyni biegów
- świec zapłonowych
- płynu chłodniczego
- płynu chłodzącego kompresor

- oleju w dyferencjale (mechanizmie różnicowym)
- płynu hamulcowego

Fabrycznie samochód osiąga 650 KM oraz 881 NM.
Zdecydowanie, jest to jeden z najszybszych i najbardziej narowistych samochodów,
jakimi mieliśmy okazję jeździć. Jazda nim wymaga pokory, respektu do ogromnej
mocy i opanowania. Natomiast, jeśli zrealizujemy te warunki, samochód odwdzięczy
się niezrównanymi doznaniami, zwłaszcza porażającego przyspieszenia oraz
niebywałym brzmieniem. Próżno szukać podobnych doznań w markach zachodnich
sąsiadów.

Przebieg: 69 000 km.
VIN: 1G1FK1R67J0148111.
Rok produkcji: 2018.

Najważniejsze elementy wyposażenia:
Pakiet aerodynamiczny
Tylny spoiler karbonowy
Środkowa część maski wykonana z karbonu
Zawieszenie DSSV Multimatic
Zaciski hamulcowe Brembo w kolorze czerwonym
19-calowe kute felgi aluminiowe
Opony 305/30 R19 z przodu oraz 325/30 R19 z tyłu
10-stpniowa automatyczna skrzynia biegów
4 tryby jazdy
System nagłośnienia BOSE
Wyświetlacz Head-Up
Aktywny układ wydechowy
Przednie fotele Recaro
Tapicerka wykończona alcantarą i skórą
Ogrzewane i wentylowane przednie fotele
Elektrycznie regulowane przednie fotele
Podgrzewana kierownica
Łopatki do zmiany biegów
Dostęp bezkluczykowy
Oświetlenie ambientowe wnętrza
Kamera cofania
Nawigacja
Android Auto
Apple CarPlay
Tempomat
I wiele więcej.

Faktura VAT marża.
Podana cena jest kwotą brutto.
Możliwy atrakcyjny leasing lub kredyt.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.

Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty i 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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