Mercedes-Benz E320 (2003 r.)
28 000 zł
Podstawowe dane

Kontakt

Rok produkcji: 2003, Poj. silnika: 320 cm3,
Rodzaj nadwozia: Kombi, Przebieg: 330000 km,
Stan: Bardzo dobry, Paliwo: Olej napędowy, Moc:
204KM (150 kW), Kolor: granatowy

Sprzedający: Magda
Telefon: 797586620
Województwo: Wielkopolskie

Wyposażenie
ABS, Centralny zamek, Elektrycznie opuszczane szyby, Felgi aluminiowe, Fotel kierowcy regulowany,
Głośniki (6), Klimatyzacja, Komputer pokładowy, Lakier perłowy, Lusterka podgrzewane, Lusterka
ustawiane elektrycznie, Nawigacja, Obrotomierz, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna
pasażera, Poduszki powietrzne boczne, Radio, Radio z odtw. CD, Reflektory ksenonowe, Regulowany
poziom zawieszenia, Relingi dachowe, Skrzynia biegów automatyczna, Tapicerka skórzana, Tempomat,
Turbo, Wspomaganie kierownicy, Wykończenie w drewnie

Opis samochodu
Witam, Mam do sprzedania Mercedesa klasy E 320 D AVANGARDE Samochód jest w super stanie.
Sprzedaje ponieważ chcę zamienić samochód na terenowy. Jestem pierwszą wlascicielką w Polsce.
Samochod kupilam w listopadzie 2011 roku, przed zakupem bylam w Salonie Mercedes Benz w
Niemczech na sprawdzeniu wszystkiego i każdą ustarkę i bład wymieniłam. W aucie dwa miesiące temu
byly wymieniane wszystkie płyny i oleje. Auto robiłam dla siebie, ale jak baba sobie wymyśli, że chce inny
samochód to wiadomo, że nie popusci :) W aucie dużo wymienione np.: - nowe klocki hamulcowe i tarcze calkowita regeneracja reflektorow (jak nowe) - naprawa zawieszenia (wymiana wachacza przód) - wymiana
płynów w układzie ABS, ASR, ESP czyli wszelkie filtry, oleje i płyny. Brak jakichkolwiek błedów na
komputerze pokladowym . Auto z przeglądem do 02.2016!!! Ubezpieczenie oc plus wykupione ac na cały
rok !!!! Auto jest na calkowitym full'u wyposazone np: mercedes e320 cdi mega full skóra, navi comand, tv,
dvd, telefon, xenon, el.fotele + pamieć, pneumatyczne zawieszenie tył, klimatronic tył i przód, parktronic tyl i
przód, alufelgi KLEEMANN 19 cali z oponami letnimi plus komplet opon zimowych na felgach stalowy z
kołpakami mercedes, tiptronic, multifunkcje, el.regulowana kierownica, światła przeciwmgielne, czujnik
deszczu, klimatyzowane schowki, działajacy telefon, zmieniarka płyt 6 cd, zestaw głośników harman
kardon, inteligentny tempomat. Otwieranie drzwi za pomocą guzika w klamkach.odpalanie samochodu bez
używania kluczy. Licznik nie był cofany(jak w większości sprowadzonych samochodów). Auto naprawdę
jest w super stanie, w końcu Baba :) nim jeździ i szkoda mi sie go pozbywać, ale niestety potrzebuję
większe auto. Auto bardzo ekonomiczne średnie spalanie przy jeździe 110 to niecałe 7, 5 litrów!! Najlepiej
prosze kontaktowac sie telefonicznie +48 797 586 620 lub +48 797 586 621 Samochód jest do obejrzenia
w Nekli (woj. Wielkopolskie). EWENTUALNA WYMIANA NA SAMOCHÓD TERENOWY LUB SUV Z
DOPŁATĄ!!!

Adres tego ogłoszenia: http://www.motonet.pl/?25426

