Mercedes-Benz Classe E 250 CDI Coupé Aut (204cv) (4 lug) (3p)
2010 · 98.000 km · Diesel

30.000€

Notas
VIATURA FULL EXTRAS, blue efficiency execução Coupé Avantgarde, PARQUE DISTANCE, JANTE 18", pneus de trás 255/35/18 e frente 235/
40/18, fecho central, Cruise Controle, Start/stop automático, volante multifunções, Veículo de não fumador, Luz diurna,suspensão
desportiva,Gps Comand, control de pressão de pneus, ar condicionado bi-zona automático digital, interior em acabamento de alumínio, lava
faróis, faróis bi xénon direcionais, parktronic atras e à frente, retrovisores rebatíveis eletronicamente, bancos desportivos com memória à frente
condutor e passageiro e elétricos, teto de abrir panorâmico, caixa automática e F1 no volante, interface, cor exterior preto obsidienne metal,
interior preto e em pele, pneu suplente, sensores de luzes e chuva,keyless-Go,filtro de partículas diesel, sistema de alarme VV2.pr . 20.000euros
em extras preço de novo 86.000 euros. ATENÇÃO: Este anúncio foi publicado através de importação de ficheiro informático. Todos os dados
deverão ser confirmados junto

Equipamento
 Sistema de Navegação/GPS

 Bluetooth

 Computador de bordo

 Cruise control

 DVD

 Ecrã consola central

 Kit de telefone "Mãos Livres"

 Rádio com CD

 ABS

 Alarme

 Alerta sobre cintos de segurança

 Alerta sobre manutenção

 Chave inteligente

 Controlo de estabilidade

 Direcção assistida

 EDS - Bloq. Elec. Diferencial

 ESP - Prog. Estab. Electrónica

 Fecho automático de portas

 Fecho central

 Interruptor - desativação de airbags

 KIT 1ºs socorros

 Sistema ajuda ao arranque em inclinação

 Sistema de controlo de pressão dos pneus  Sistema follow me home

 Sistema imobilizador

 Sistema ISOFIX

 Sistema SOS

 Sistema Start/Stop

 Suspensão desportiva

 Suspensão pneumática

 Airbag cortina dianteiro

 Airbag cortina traseiro

 Airbag do condutor

 Airbag do passageiro

 Airbags de joelhos

 Airbags laterais

 Apoio de braço dianteiro

 Apoio de braço traseiro

 Ar condicionado automático

 Estofos em pele

 Retrovisor anti-encadeamento

 Sistema de estacionamento autónomo

 Teto panorâmico

 Vidros eléc. dianteiros e traseiros

 Bancos desportivos

 Bancos rebatíveis

 Bancos reg. electronicamente

 Faróis bi-xenon

 Faróis de nevoeiro

 Faróis direcionais

 Faróis diurnos frontais

 Faróis diurnos traseiros

 Jantes de liga-Leve

 Luzes presença LED

 Luzes traseiras LED

 Retrovisores aquecidos

 Retrovisores c/ reg. eléctrica

 Retrovisores c/anti encandeamento

 Retrovisores c/recolha automática

 Sensor de chuva

 Sensor de luz

 Sensores de estacionamento

 Volante desportivo

 Volante em pele

 Volante multifunções

 Volante regulável eletrónicamente

BRC CAR
Morada
Rua General Humberto Delgado, Loja 2 esq. 2625-423 Forte da Casa

Telefone

Telemóvel

965 803 321 / 935 803 321

965 803 321 / 219 562 399

