PORSCHE 911 CABRIO 996.1 C2
Oferta specjalna

OPIS POJAZDU

DANE POJAZDU
MARKA

Porsche

MODEL

911

ROK PRODUKCJI

2000

GENERACJA

996.1

PRZEBIEG

198 500 km

WERSJA

Carrera Cabrio
3
3 387 cm

SILNIK

MOC

300 KM

SKRZYNIA BIEGÓW

ręczna, 6-stopniowa

PALIWO

benzyna

NAPĘD

na koła tylne

NADWOZIE

kabriolet
HISTORIA

KRAJ POCHODZENIA

Niemcy

BEZWYPADKOWY

tak

PIERWSZA REJESTRACJA

14/04/2000

PIERWSZA REJESTRACJA W KRAJU

05/07/2002

STAN

używany

Istotne naprawy z ostatnich kilku lat
04/2015, 188 600 km - naprawa główna silnika w serwisie Auto Dusza (specjalizuje się w naprawach Porsche), zakres prac:
- wał korbowy
- panewki
- łożysko wałka pośredniego (IMS)
- komplet świec i cewek zapłonowych
- regeneracja głowicy i rozrusznika
06/2019, 197 000 km - detailing, zakres prac:
- wieloetapowa korekta lakieru
- lakierowanie zacisków hamulcowych na czarno
- napis Porsche na zaciskach
- nałożenie powłoki ceramicznej Nano Ceramic Protect 9H (lakier, felgi, szyby, dach, zaciski) z 5-letnią gwarancją
- regeneracja dachu
05/2021, 198 600 km - detailing, zakres prac:
- przegląd gwarancyjny powłoki ceramicznej
- mycie detailingowe
Bieżący serwis realizowany przez Porsche Pana, udokumentowany fakturami.
Kolejna konserwacja pojazdu zaplanowana na czerwiec 2021 - przegląd okresowy.
Tapicerka skórzana czysta i zadbana, w dobrym stanie.

WYPOSAŻENIE
Lakier – L744 Black Pearl metalizowany
Koła - felgi aluminiowe 18" z oponami Michelin Pilot Sport, przód 225/40R18, tył 285/30R18
Tapicerka - skórzana ciemnoczerwona/bordowa z czarną nicią, wykonana na zamówienie w firmie Carlex Design.

Zakres prac:
- obszycie foteli przednich i tylnych
- obszycie elementów tunelu środkowego
- obszycie górnej części deski rozdzielczej
- obszycie boczków drzwiowych przednich i tylnych
- dywaniki welurowe czarne, oblamówka ze skóry
- obszycie wieńca kierownicy oraz poduszki powietrznej
- obszycie mieszka zmiany biegów
- uchwyt hamulca ręcznego z tłoczonym napisem Porsche
- logo Porsche tłoczone na zagłówkach foteli przednich
- lakierowanie na czarno elementów plastikowych
Najważniejsze elementy wyposażenia:
Elektrycznie składany dach materiałowy
Elektrycznie regulowane fotele przednie
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Elektrycznie sterowane lusterka
Klimatyzacja automatyczna
Porsche Communication Management 1 - system multimedialny z nawigacją, telefonem, radiem i odtwarzaczem
kaset
Premium Sound System
Zmieniarka na 6 płyt CD Becker Porsche CDC-3
Podgrzewane fotele przednie
Tempomat
Czujniki parkowania - tył
Poduszki powietrzne przednie
Poduszki powietrzne boczne
Reflektory przednie ksenonowe (Litronic)
Przednie i tylne reflektory przeciwmgielne
Układ oczyszczania reflektorów
Układ Porsche Stability Management (PSM)
Dwie końcówki wydechu ze stali nierdzewnej
Wyposażenie przekazywane razem z autem:
- hardtop (widoczny na zdjęciach)
- pokrowiec
- windshot

FORMA SPRZEDAŻY
Umowa kupna-sprzedaży bezpośrednio z właścicielem auta
Cena brutto - 129 900,00 PLN
Oferujemy możliwość sfinansowania zakupu kredytem lub pożyczką

KONTAKT
OPIEKUN OFERTY

BIURO SPRZEDAŻY

Piotr Witek
502 450 061 / WhatsApp
piotr.witek@autospot.com.pl

Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków"
poziom +1
Henryka Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.

Szczegółowe warunki sprzedaży, wyposażenie prezentowanego samochodu, cenę oraz aktualność oferty prosimy
potwierdzić kontaktując się z nami bezpośrednio. Treść ogłoszenia nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej,
jest jedynie treścią informacyjną w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia. Jedyna forma rezerwacji auta to wpłata zaliczki na poczet zakupu.

Adres URL oferty: https://autospot.com.pl/oferta/porsche-911-cabrio-9961-c2/

