ELEGANCE 3.2 CDI 177 KM przeb 149 tys I
właściciel bezwypadkowy
Marka

34 900 PLN
Mercedes-Benz

Typ nadwozia

Sedan

Rok produkcji

2005

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

Diesel

Przebieg

149000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

177

Skrzynia

2005-05-23
Tak

Liczba miejsc

Klasa E

Typ paliwa

Tak
Na tylne koła

Bezwypadkowy

Model

5

3222

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Niemcy

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

4

...
...
...

Radio

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka materiałowa

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z przodu...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie drogi do domu

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

Zawieszenie komfortowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

---------------------<b>TIM AUTO</b>------------------------

Nasza firma działa na rynku samochodów używanych od 1996 roku. Posiadając ponad dwudziestoletnie doświadczenie, współpracujemy wyłącznie z salonami dealerskimi
na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii Pojazdy wystawiane przez nas na sprzedaż, to auta pozostawiane w rozliczeniu za nowe samochody kupowane w salonie. Każde z
aut przechodzi w salonie przegląd przedsprzedażny, dzięki któremu mamy pełną informację dotyczącą jego stanu technicznego. W większości przypadków posiadamy
dokumentację zdjęciową przed zakupem, dzięki czemu możecie mieć Państwo pewność iż zakupujecie pojazd bezwypadkowy. Do każdego zakupionego auta otrzymujemy
fakturę zakupu, na której podany jest przebieg, co uwiarygadnia informacje podawane w naszych ogłoszeniach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną:
https://timauto.pl/

<b>Samochody używane TIM AUTO: </b>
? 26 lat na ryku samochodów używanych
? 4 000+ sprzedanych pojazdów
? Gwarancja oryginalnego przebiegu
? Średnia ocen z Google Maps: 4,7 / 5
? Laureaci konkursu Orły Motoryzacji 2021 nota: 9,7 / 10
? Pisemna gwarancja
? Pewne pochodzenie - samochody odkupione z ASO
? Gwarancja bezwypadkowości

? Historia serwisowa
? Kupujący zwolniony z 2% podatku
? Pełna i rzetelna informacja o stanie i historii pojazdu
? Pracujemy 7 dni w tygodniu
? Możliwość przesłania wideo-prezentacji pojazdu
? Wszystkie nasze samochody są czyszczone, prane oraz poddawane dezynfekcji
? Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu
? Usługa Door2Door - Darmowa dostawa pojazdu do domu
? Wszystkie samochody wyjeżdżają ubezpieczone, z tablicami rejestracyjnymi
? Wszystkie samochody posiadają komplet opłat niezbędnych do rejestracji na terenie kraju- kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów!
? Możliwość sprawdzenia każdego oferowanego przez nas samochodu na stacji diagnostycznej, w ASO lub u dowolnego mechanika
????????????????????????????????????????????????????????
<b>Gwarancja VIP GWARANT*</b>
Do oferowanego przez nas pojazdu w ramach negocjacji cenowej udzielamy gwarancji od 3 do 24 miesięcy. Gwarancja obejmującej między innymi:
Silnik, skrzynia biegów automatyczna/manualna, DPF, wtryskiwacze, rozrząd, koło dwumasowe, turbosprężarkę, komputer główny silnika, rozrusznik, alternator, silnik
hybrydowy, układ chłodzenia, mechanizmy różnicowe, wały napędowe i wiele innych.
*szczegóły na stronie www.vipgwarant.pl.
????????????????????????????????????????????????????????
<b>Usługa Door2Door </b>
Każdy pojazd z naszej oferty możemy dostarczyć bezpośrednio pod dom klienta na terenie całego kraju, wraz z kompletem dokumentów w cenie!
????????????????????????????????????????????????????????
<b>Finansowanie</b>
Oferujemy atrakcyjne warunki finansowania: kredyt, leasing, pożyczki. Współpracujemy z największymi bankami, wybierając najlepsze oferty.
????????????????????????????????????????????????????????
<b>Kontrola stanu technicznego</b> - wszystkie nasze samochody odbywają jazdę próbną oraz przegląd techniczny, gdzie weryfikowany jest stan i sprawność
podzespołów:
? Silnik
? Zawieszenie
? Układ kierowniczy
? Klimatyzacja
? Wyposażenie elektryczne
? Kontrola stanu powłoki lakierniczej
? Układ hamulcowy
? Systemy bezpieczeństwa
? Ogumienie
? Oświetlenie
? Właściwości jezdne
Dzięki temu mamy pewność, że oferowane przez nas pojazdy są w pełni sprawne, spełniają oczekiwania naszych klientów oraz zapewniają bezpieczną eksploatację.
????????????????????????????????????????????????????????
W związku z nowym przepisami wszystkie nasze pojazdy są zarejestrowane i ubezpieczone.
????????????????????????????????????????????????????????

<b>MERCEDES-BENZ E KLASA 280 CDI 177 KM przebieg 149 tys. km</b>
* samochód sprowadzony z Niemiec z salonu MERCEDES-BENZ
* samochód posiadał tylko jednego właściciela
* udokumentowany przebieg pojazdu (książka serwisowa ze wszystkimi wpisami w ASO M-B + faktura zakupu przez naszą firmę z podanym przebiegiem + potwierdzenia

przeprowadzonych badań technicznych z podanymi przebiegami TUV)
* posiadamy komplet zdjęć przed zakupem w salonie
* najlepszy, niezniszczalny, wręcz pancerny 6-cylindrowy rzędowy silnik Mercedesa
* SAMOCHÓD TECHNICZNIE I WIZUALNIE W STANIE BARDZO DOBRYM (auto wygląda jak nowe)
* KOMPLET KLUCZYKÓW 2 SZT
* POJAZD ABSOLUTNIE BEZWYPADKOWY, BEZ ŚLADÓW KOROZJI
* DODATKOWY KOMPLET KÓŁ ZIMOWYCH Z FABRYCZNYMI ALUMINIOWYMI FELGAMI 17 cali.
Wyposażenie:
- automatyczna skrzynia biegów
- szyberdach szklany otwierany i uchylany elektrycznie
- nawigacja fabryczna
- radio fabryczne z kolorowym wyświetlaczem
- tapicerka materiałowa
- kierownica skórzana wielofunkcyjna
- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- tempomat
- podgrzewane lusterka
- ESP
- ABS
- ASR
- komputer pokładowy
- poduszki powietrzne
- centralny zamek
- elektryczne szyby przednie
- elektryczne szyby tylne
- elektryczne lusterka
- felgi aluminiowe 17 fabryczne z oponami letnimi
- felgi aluminiowe 17 fabryczne z oponami zimowymi
- halogeny
<b>Samochód do obejrzenia i jazdy próbnej po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu aktualności ogłoszenia i umówieniu wizyty na daną godzinę.
Jesteśmy dostępni pod telefonami 7 dni w tygodniu 9-20:
? +48 604-096-735
? +48 664-988-696 </b>
biuro@timauto.pl
<b>TIM AUTO</b> - samochody używane z gwarancją
32-860 Czchów, ul. Krakowska 17.
- ZAPRASZAMY Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
(Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość drobnych, ludzkich pomyłek. Jeżeli zauważysz nieścisłość - napisz do nas, a niezwłoczne ją wyjaśnimy.)

