Porsche Cayenne 3.0TDI Black Edition Nowe koła
Nowy rozrząd SuperStan
Marka

Porsche

98 000 PLN
Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Rok produkcji

2010

Przebieg

Kolor

Czarny

Pojemność skokowa
Skrzynia

3000

Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)

Cayenne
Diesel
278000

VAT marża

Tak

Moc

240

Napęd

4x4 (stały)

...
...

Oferuję do sprzedaży przepiękny samochód, z oryginalnym przebiegiem oraz z w pełni udokumentowaną historią. Auto po dużym serwisie włącznie z wymianą zestawu
łańcucha rozrządu.
Porsche wyposażone w najlepszy i najbardziej poszukiwany silnik.
PORSCHE CAYENNE
SILNIK 3.0 TDI 240 KM
NAPĘD 4X4
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Z ŁOPATKAMI
KOŁA ALUMINIOWE 20 CALI
ZAREJESTROWANY W POLSCE
SERWISOWANY W ASO
UDOKUMENTOWANY PRZEBIEG 278 TYS KM
NOWE OPONY Z 2021 ROKU
FELGI PO RENOWACJI- BEZ PRZEBIEGU
PO DUŻYM SERWISIE NA PONAD 13 TYS ZŁ
PO WYMIANIE ZESTAWY ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU
Środek w idealnym stanie, brak śladów użytkowania, rys, przetarć itp. Skórzana tapicerka bardzo czysta i pachnąca, wygląda jak nowa, bez jakichkolwiek wygnieceń.
Wykończenie wnętrza w czarnym kolorze, łącznie z podsufitką, deska rozdzielcza obszyta skórą. Lakier bez jakichkolwiek wgnieceń i zarysowań, pięknie prezentuje się na
żywo. Dzięki połączeniu czarnego połyskującego koloru, pięknego wnętrza, czarnych dodatków ( szyby, relingi, dyfuzor, dokładki, listwy, oznaczenia itp) oraz kół 20 cali w
kolorze Porsche Platinium, samochód jest niezwykle atrakcyjny i drapieżny.
W samochodzie wszystko jest sprawne w 100%, nie ma żadnych komunikatów o błędach. Przebieg oryginalny i udokumentowany. Posiadam pełną dokumentację, ostatnia
faktura serwisowa na 13 tys zł ( m.in. łańcuch rozrządu, zawór EGR, sonda lambda oraz wiele innych elementów)
Silnik 3.0 TDI o mocy 240 KM oraz stały napęd 4x4 daje wyśmienite osiągi i ogromną przyjemność z jazdy zachowując przy tym odpowiednią ekonomię.
Silnik w bardzo dobrej kondycji, pracuje równo i cicho, nie dymi i nie pobiera oleju. Skrzynia bez jakichkolwiek problemów, zmienia biegi płynnie, bez szarpnięć. Auto
zarejestrowane w Polsce, z aktualną polisą OC oraz badaniem technicznym.
Bardzo bogate wyposażenie:

- Reflektory adaptacyjne Bi-xenonowe ze spryskiwaczami
- Czteropunktowe reflektory led do jazdy dziennej + ledy tył
- Elektrycznie regulowana kierownica
- Nawigacja
- Łopatki przy kierownicy
- Podgrzewane fotele
- Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią
- Tempomat aktywny
- Czujniki parkowania przód/ tył z wizualizacją
- Climatronic dwustrefowy
- Elektryczna klapa bagażnika
- Skórzana tapicerka w idealnym stanie + skórzana deska rozdzielcza
- Kierownica multifunkcyjna
- Radio CD/MP3/KartaSD/Wyjście AUX/DVD/TV/BLUETOOTH
- Komputer pokładowy
- Elektryczne szyby x4
- Elektryczne, składane i podgrzewane lusterka
- Doświetlanie zakrętów
- ABS
- Kontrola trakcji
- Czujnik deszczu
- Sensor zmierzchu
- Fotochromatyczne lusterko wsteczne
- Aluminiowe felgi 20'' po renowacji z nowymi oponami z 2021 roku
- Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera, boczne, kurtyny oraz kolana
- System ISOFIX
- Opony zimowe
- 3 kpl. kluczyków
- Przyciemniane szyby
- Hak
- Relingi
- Komplet dokumentów wraz z książką serwisową
oraz wiele innych dodatków.
Na wszystkie pytania chętnie odpowiem przez telefon lub osobiście
Możliwe przyjecie innego samochodu w rozliczeniu, zamiana, kredyt.
Zapraszam do obejrzenia auta oraz na jazdę próbną:
Ul. Warszawska 21
26-660 Wielogóra k/ Radomia

Więcej zdjęć samochodu do obejrzenia na www.batexauto.pl

