Mercedes E 280 W211 (2002-2009)
Serwis w ASO, Webasto, Oryginalne szyby, Stan BDB,
AIRMATIC, Hak
17 900 PLN brutto
Wersja
Stan BDB

Rok produkcji
2005

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
3.0

Moc silnika
190 KM

Przebieg
292 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
tyl

Kolor
niebieski jasny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
19xz9

DANE KONTAKTOWE

Robert Gruszka
85-092 Bydgoszcz,
ul. Moniuszki 12
tel: 690 662 150
email: kenson@firma.pl

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

ogrzewanie postojowe

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

szyba przednia atermiczna

tempomat

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory halogenowe

reflektory ksenonowe

relingi

zestaw głośnomówiący

zmieniarka CD

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

hak holowniczy

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes-Benz E 280 W211 AIRMATIC
Silnik: 3.0 D. 190 KM, Automat Wersja: AMG, Avantgarde Rok prod. Lipiec.2005
Przebieg: 390 Tyś. Km Oryginalny Oryginalne szyby Polisa OC do 25.08.2019
Przegląd do 03.12.2019
Mercedes W210 z silnikiem 3.0 jest to najlepsza jednostka napędowa w jaka
wyposażał Mercedes samochody, bez awaryjna i bardzo żywotna. Najbogatsza
wersja wyposażeniowa AMG Avantgarde, AIRMATIC. Samochód bardzo zadbany,
serwisowany w ASO Mercedes do 2015 roku. Zawieszenie hydrauliczne w 100%
sprawne (bardzo wygodne podróżowanie.) Silnik suchy bez wycieków, pracuje
równo i cicho. Skrzynia pracuje bez problemu, nie szarpie biegi zmienia płynnie.
Karoseria bez rys, przetarć czysta zadbana. Wnętrze czyste, pachnące bez
większych śladów zużycia, jak na ten przebieg to jest w stanie BDB. Elektronika w
100% sprawna.
W ostatnim czasie z elementów eksploatacyjnych były wymieniane:
Amortyzatory AIRMATIC
Końcówki drążków
Nowe opony zimowe
Olej filtr
Regeneracja turbiny Na wszystko posiadam F-v z Mercedesa ASO

Nowy właściciel na pewno będzie zadowolony ze stanu technicznego Mercedesa i
posłuży mu na wiele lat.
Wyposażenie:
ABS
ESP
ASR
Klimatyzacja automatyczna 2-stre.
Wspomaganie kierwnicy
Sterowanie z kierownicy
Tempomat
Centralny zamek
Webasto sterowane z pilota
AIR BACK
Alufelgi
Radio fabryczne MP3
Elektryczna roleta bagażnika
Hak
El. szyby
El. ustawiane fotele
El. lusterka
Pompowane fotele
Navigacja
Relingi dachowe
Reflektory ksenonowe
Halogeny
Alufelgi 16 cal. opony zima NOWE
Czujniki cofania przód, tył
Dzielona kanapa
Podłokietnik
Komputer pokładowy

Immobilizer
Alarm
Dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą

Do samochodu posiadam pełną książkę serwisową, instrukcje, faktury.
Samochód godny polecenia w Stanie Bardzo Dobrym. Zapraszam na oględziny i
jadę próbną.
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
(art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania
wszelkich informacji prosimy kontaktować się z handlowcem.
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