VCENTRUM - BEZPIECZNE POCHODZENIE SAMOCHODU

VAT Marża

Salon PL

MERCEDES-BENZ SL AMG
Wyznacznik wśród szybkich, ekskluzywnych i stylowych cabrio o bogatym
wyposażeniu.
Marka:
Model:
Rok produkcji:
Kolor nadwozia:
Skrzynia biegów:
Kolor wnętrza:

Mercedes-Benz
SL
2018
Biały, Niebieski
Automat
Czerwony

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

Cabrio
Benzyna
880 km
5461 cm3
585 KM

OPIS POJAZDU:
Prezentowany model - R231 po liﬁcie to kontynuacja bogatej historii jednego z najbardziej
pożądanych stylowych cabrioletów nie tylko w Europie. Potężny silnik od AMG - 5.5l V8 to
wyznacznik wśród najlepszych jednostek napędowych dostępnych na rynku o mocy 585 koni
mechanicznych. Mercedes w ten sposób rozpędza się do pierwszej setki w czasie 4,2 sekundy a
jego prędkość maksymalna to 300km/h. Przyczyniła się do tego także jego lekka konstrukcja, która
powstała zgodnie z ideą tego modelu. SL czyli "Sport Leich" oznaczająca "lekki samochód
sportowy." To za sprawą lekkiego nadwozia, wykonanego głównie z aluminium. Egzemplarz
widniejący w naszym salonie jest również bogato wyposażony w takie elementy jak pakiet
"designo." Dzięki temu wnętrze wygląda stylowo i ekskluzywnie. Biało-kremowe piano black
świetnie łączy się z czerwoną skórą. Ponadto przebieg SL-a to zaledwie 880 kilometrów, tak więc
jest to praktycznie nowy samochód z przedłużoną gwarancją do marca 2024 roku.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
✓Asystent Parkowania ✓Automatyczna skrzynia biegów ✓Czujnik deszczu ✓Czujniki parkowania tył i przód ✓Drive
Mode - regulacja trybów jazdy ✓Elektryczne szyby ✓Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ✓Elektrycznie
regulowane lusterka ✓Elektrycznie sterowany fotel kierowcy ✓Kamera wspomagająca parkowanie ✓Keyless Entry
✓KEYLESS-GO ✓Kierownica wielofunkcyjna ✓Klimatyzacja automatyczna sterowana elektronicznie ✓Łopatki zmiany
biegów ✓Monitorowanie martwego pola lusterek ✓Napęd 4Matic ✓Pakiet sportowy AMG ✓Podgrzewane przednie
fotele ✓Reﬂektory Full LED ✓System nawigacji ✓System Start/Stop ✓Tempomat

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
✓Alarm ✓Asystent pasa ruchu ✓Centralny zamek ✓Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ✓Poduszki przednie
boczne

MULTIMEDIA
✓Gniazdo AUX Gniazdo USB / iPod® ✓Kamera cofania ✓Radio ✓Radio fabryczne ✓Zestaw głośnomówiący Bluetooth

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA:

7 199 zł
Cena: 749 900 zł
Rata:

7 199 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
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