Mercedes - Benz SLS AMG
Marka:
Model:
Rok Produkcji:
Kolor Nadwozia:
Skrzynia biegów:
Kolor Wnętrza:
Rodzaj nadwozia:

Mercedes
SLS
2010
Srebrny
Automat
Czarny
Coupe

Ilość drzwi:
Rodzaj paliwa:
Przebieg:
Pojemność silnika:
Moc silnika:
:
:

2
Benzyna
6208 cm3
575 KM
-

OPIS POJAZDU:
Auto kolekcjonerskie Mercedes-Benz SLS 63 AMG w najpiękniejszym kolorze
ALUBEAM w najlepszej cenie w Europie. Pierwszy właściciel, zakupiony w salonie
w Polsce z udokumentowanym przebiegiem 19 tys km. Oferowany Mercedesa SLS
AMG jest w specjalnym lakierze nadwozia zwanym Alubeam. Ta powłoka naśladuje wysoko
wypolerowany metal. za ok. 17 tys. USD. Cena lakieru to około 17 tys USD. i wynika z
czasochłonnego procesu obejmującego nałożenie 7 warstw lakieru. W porównaniu ze zwykła
farbą metaliczną pigment użyty do Alubeam charakteryzuje się rombową strukturą i
jednolitymi rozmiarami co daje głęboki połysk takiej powierzchni. Cały proces zajmuje kilka
dni, lakier jest po każdej warstwie dokładnie kontrolowany. Kolor ALUBEAM jest to
ekstremalnie metaliczny, błyszczący odcień srebra. Kolor został zaprezentowany po raz
pierwszy na modelu CL65 AMG w 2007 roku podczas obchodów 40. rocznicy wprowadzenie
na rynek pierwszego Mercedesa AMG, gdzie zrobił furorę. Żaden producent samochodów za
wyjątkiem Mercedes-Benz z Alubeam nie odważył się na ich produkcję na większą skalę.
Srebro Alubeam jest tak drobne, ze żadna nawet najmniejsza nierówność nie ujdzie
niezauważona. Dodatkowo, poszczególne płatki aluminium są wyraźnie ciemniejsze i
bardziej płaskie niż w tradycyjnych lakierach metalicznych, przez co światło intensywnie
odbija się zwiększając połysk. Perfekcyjnie polakierowany, Alubeam zapewnia efekt
nieporównywalny z konwencjonalnymi, srebrnymi kolorami. Informacje: dokument
sprzedaży Faktura VAT marża; data pierwszej rejestracji: 16.07.2010.
Dodatkowe Wyposażenie
✓19-calowe felgi aluminiowe ✓Automatycznie przyciemniane wewnętrzne lusterko wsteczne ✓Elektryczne domykanie
drzwi ✓Elektrycznie sterowany fotel kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień ✓Kierownica wykończona skórą
✓Klimatyzacja automatyczna ✓Komputer pokładowy ✓Podgrzewane przednie fotele ✓Reflektory Bi-Xenonowe
✓Spryskiwacze ciśnieniowe lamp ✓Światła do jazdy dziennej LED ✓System nawigacji satelitarnej ✓Tempomat ✓Czujniki
parkowania tył i przód ✓Sportowa kierownica wielofunkcyjna ✓Sportowe fotele ✓Elektryczne szyby ✓Kierownica
wielofunkcyjna ✓Automatyczna skrzynia biegów ✓Skórzana tapicerka ✓Felgi AMG ✓Elektrycznie składane lusterka

Systemy Bezpieczeństwa
✓Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ✓Poduszki przednie boczne ✓Centralny zamek ✓Alarm

Multimedia
✓Kamera wspomagająca parkowanie ✓DVD ✓Gniazdo AUX ✓Radio CD

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA:
7138 PLN netto / miesiąc Przykładowa rata miesięczna netto, wpłata 45%,
okres leasingu 36 miesięcy, wartość wykupu 25%

Rata: 7 138
Cena: 759 900

PLN
PLN

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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