ATS Coupe Premium 2.0 TURBO 276 KM AT8 4×4
MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA SAMOCHODU W ROZLICZENIU

217 PLN
rata od 2839 PLN

LOKALIZACJA AUTA
AUTO ŻOLIBORZ Sp. z o.o. Warszawa,
Rudnickiego 3
Kontakt: Tomasz Pasikowski, 604 151 828

PARAMETRY
gwarancja
rok produkcji
stan licznika
typ paliwa
pojemność silnika
moc
skrzynia biegów
typ nadwozia
kolor
status
kategoria
liczba cylindrów
liczba drzwi
liczba miejsc

DODATKI
mechaniczna: 3
2017
fabrycznie nowy
benzyna
2.0 turbo
276 km
automatyczna 8-biegowa
coupe
stellar black metallic
publish
luxury
4
4

OPIS
Cadillac ATS Coupe Premium 2.0 TURBO 276 KM AT8 4×4
Auto Żoliborz – Oficjalny Dystrybutor Cadillac w Polsce, Warszawa, Rudnickiego 3
Samochód posiada 3-letnią gwarancję.
Kontakt: Tomasz Pasikowski, 604 151 828
Wyposażenie:
Asystent parkowania z przodu i z tyłu z czujnikami ultradźwiękowymi
System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu
System ostrzegania przed zderzeniem czołowym
System rozpoznawania znaków drogowych
Asystent martwego pola

ABS
Centralny zamek
Czujnik deszczu
Czujnik parkowania
Elektrycznie sterowane szyby
przednie
ESP
FAKTURA VAT
Immobilizer
Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Kurtyny powietrzne
Lakier metaliczny
Lusterka regulowane elektrycznie i
podgrzewane
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki powietrzne boczne
Przyciemniane szyby
Reflektory ksenonowe
System kontroli ciśnienia w kołach
Światła przeciwmgłowe
Tempomat
Wspomaganie układu kierowniczego
Podgrzewane fotele
Klimatyzacja dwustrefowa

System ostrzegania przed pojazdem nadjeżdżającym z boku
Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego
Światła drogowe IntelliBeam®, automatyczne sterowanie światłami drogowymi
Światła do jazdy dziennej
Lampy przednie z automatycznym sterowaniem światłami
Przyciemniane szyby z filtrem UV
Ogrzewane, elektrycznie sterowane i składane lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii,
z automatycznym systemem antyodblaskowym
Lampy ksenonowe (HID – High-Intensity Discharge) z adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów
Lampy tylne w technologii LED
Lusterko wsteczne z automatycznym systemem antyodblaskowym
Manetki zmiany biegów na kierownicy
Regulacja siedzeń kierowcy i pasażera, elektryczna regulacja siedzeń w 8 kierunkach, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach i
ręczna regulacja zagłówków w 4 kierunkach
Pakiet Memory zapisujący dwa ustawienia elektrycznie regulowanego siedzenia kierowcy, lusterek zewnętrznych i elektrycznie regulowanej kolumny kierownicy
(wysokość i długość)
Podgrzewanie siedzenia kierowcy i pasażera
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z indywidualną regulacją dla kierowcy i pasażera
Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemem audio, telefonem i tempomatem
Automatyczne podgrzewanie kierownicy
Kolorowy wyświetlacz Head-up
Kamera cofania
Adaptacyjne uruchomienie pojazdu pilotem
Kolorowy, 5,7-calowy cyfrowy panel zegarów z możliwością personalizacji przez kierowcę wyświetlanych informacji
System multimedialny Cadillac CUE® ze zintegrowaną nawigacją:, informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, kolorowy wyświetlacz 8 cali, 3 złącza
USB, osobiste profile ustawień dla każdego kierowcy i rozpoznawanie głosu z przetwarzaniem języka naturalnego
System dźwiękowy Bose® Centerpoint® Surround z 12 głośnikami High Power i cyfrowym wzmacniaczem, aktywnym tłumieniem hałasu i technologią AudioPilot®
kompensującą poziom szumów
Bezprzewodowa ładowarka dla telefonów komórkowych
Felgi aluminiowe, kute, przód 18 x 8 cali, tył 18 x 9 cali, bardzo jasne, frezowana powierzchnia
Elektryczny szyberdach z roletą przeciwsłoneczną
Możliwość finansowania (kredyt, leasing).
Przyjmujemy auta wszystkich marek w rozliczeniu!
„Niniejsza oferta jest ważna do czasu sprzedaży oferowanego pojazdu. Celem ustalenia dostępności pojazdu i
szczegółów oferty prosimy o kontakt z Dealerem marki oferującym pojazd: AutoŻoliborz, Warszawa, Rudnickiego 3, Tomasz Pasikowski 604 151 828

