VCENTRUM - BEZPIECZNE POCHODZENIE SAMOCHODU

MERCEDES BENZ S500 MAYBACH
Maybach. Samochód z wyposażeniem oferującym wszystko co jest dostępne na rynku.
Dynamiczny dyskretny silnik, wysoka jakość wykonania i wykończenia a to wszystko w
nienachalnym i nienarzucającym się wyglądzie. Luksus w pełnej okazałości.
Marka:
Model:
Rok produkcji:
Kolor nadwozia:
Skrzynia biegów:
Kolor wnętrza:

Mercedes-Benz
Klasa S
2016
Czarny
Automat
Brązowy

Rodzaj nadwozia:
Rodzaj paliwa:
Przebieg:
Pojemność silnika:
Moc silnika:

Sedan
Benzyna
75877 km
4663 cm3
456 KM

OPIS POJAZDU:
I rejestracja: 04.03.2016r. Kraj pochodzenia: Niemcy Dokument sprzedaży: Faktura Vat 23%
Serwisowany w ASO Mercedes. Sprowadzony do Polski w 2018r. Samochód bezwypadkowy. Data
wydania z fabryki 07/2015.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
✓20-calowe felgi aluminiowe ✓Automatycznie przyciemniane wewnętrzne lusterko ✓Czujnik deszczu ✓Drive Mode regulacja trybów jazdy ✓Elektryczne domykanie drzwi ✓Elektryczne szyby ✓Elektrycznie składane lusterka
✓Elektrycznie sterowany fotel kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień ✓Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
✓Gniazdo 230V ✓Kamera wspomagająca parkowanie ✓Kierownica wykończona skórą ✓Klimatyzacja automatyczna
sterowana elektronicznie ✓Klimatyzacja czterostrefowa ✓Komputer pokładowy ✓Panoramiczne okno dachowe
✓Podgrzewane dysze spryskiwaczy ✓Podgrzewane i wentylowane przednie i tylne fotele ✓Podłokietnik tylnej kanapy
✓Przednie i tylne czujniki parkowania ✓Przyciemniane szyby ✓Reﬂektory Full LED ✓Reﬂektory przeciwmgielne
✓Regulacja klimatyzacji w drugim rzędzie siedzeń ✓Regulowane podparcia ud foteli przednich ✓Skórzana tapicerka
✓Światła do jazdy dziennej LED ✓System bezkluczykowy ✓System monitorowania ciśnienia w oponach ✓System
nawigacji ✓System Start/Stop ✓Szyberdach ✓Tempomat

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
✓Alarm ✓Centralny zamek ✓ISOFIX ✓PARKTRONIC z aktywnym asystentem parkowania ✓Poduszka powietrzna
kierowcy i pasażera ✓Poduszki powietrzne przednie ✓Poduszki przednie boczne ✓Poduszki tylne boczne ✓System
ochrony pieszych ✓System rozpoznawania znaków drogowych

MULTIMEDIA
✓DVD ✓Funkcja TV ✓Kamera 360 stopni ✓Kamera wspomagająca parkowanie ✓Radio CD ✓Radio fabryczne
✓Zestaw audio Burmester ✓Złącze AUX/USB

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA:

2 599 zł
Cena: 379 900 zł
Rata:

2 599 zł netto / miesiąc Przykładowa rata miesięczna netto,
wpłata 45%, okres kredytu 48 miesięcy.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w
rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

VCentrum

www.vcentrum.pl

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

tel. +48 22 264 32 39

ul. Woronicza 19, 02-625 Warszawa

tel. +48 22 264 43 29

