6.4 492 KM! SCAT PACK! Czerwone wnętrze!
Super stan! Zarejestrowany!

165 000 PLN

Marka

Dodge

Model

Charger

Typ nadwozia

Sedan

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2017

Przebieg

Kolor

Biały

Pojemność skokowa

Moc

492

Napęd
Numer rejestracyjny pojazdu
Tuning
Liczba drzwi

Na tylne koła
C46S
Tak

Skrzynia

99321
6417

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Data pierwszej rejestracji

2017-01-01

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

4

...
...
...

Apple CarPlay

Android Auto

Zestaw głośnomówiący

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Fotele przednie wentylowane

Ogrzewane siedzenia tylne

Kierownica ogrzewana

Keyless Go

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Asystent (czujnik) martwego po...

Lampy przeciwmgielne

Felgi aluminiowe 20

Zawieszenie sportowe

Auto do obejrzenia przy ul. Spornej 4.
W dni powszednie przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny pod nr 782,734,353
W sobotę i niedzielę auto do obejrzenia tylko w godzinach 10:00-12:00.
Na sprzedaż bądź zamianę na inne ciekawe auto Dodge Charger SRT 392 SCAT PACK o pojemności 6.4 litra.
Silnik pracuje bez zastrzeżeń, a jego moc 492KM w połączeniu z 8 biegową skrzynią biegów i możliwością ich zmiany manetkami przy kierownicy daje mega frajdę z jazdy.
Jeden właściciel w Polsce, pierwsza rejestracja w kraju w 2020 roku.
Wyposażenie:
-fabryczne radio CD ze sterowaniem przy kierownicy i wejściem USB
-nagłośnienie ALPINE
-duży, kolorowy ekran dotykowy z menu w języku polskim
-ABS
-wzmocnione hamulce BREMBO
-System super track pak dający możliwość dowolnej konfiguracji trybu jazdy
-alarm
-alufelgi
-Bluetooth
-centralny zamek
-czujnik zmierzchu
-elektryczne szyby
-elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka
-elektrycznie ustawiane fotele, kierowcy z pamięcią dla dwóch osób
-immobiliser
-ISOFIX
-klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
-komputer pokładowy
-kontrola trakcji
-kurtyny powietrzne
-nawigacja GPS
-4x podgrzewane fotele
-wentylowane przednie fotele
-poduszki powietrzne
-przyciemnione szyby
-tapicerka skóra plus Alcantara w pięknym czerwonym kolorze
-tempomat

-wielofunkcyjna kierownica
-wspomaganie kierownicy
-regulowana kolumna kierownicza
-System wyłączania połowy cylindrów przy spokojnej jeździe
-Lunch Control
-Keynes GO - bezkluczykowy dostęp
-Kamera cofania
-Łopatki zmiany biegów przy kierownicy
-Lampy LED
-Bi xenon
Ubezpieczenie OC ważne do końca roku
Przegląd ważny do 18 marca 2023
MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU

