XT5 Platinium 3.6 V6 314 KM AT8 4×4
MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA SAMOCHODU W ROZLICZENIU

285 PLN
rata od 3719 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
2018
samochód demonstracyjny
benzyna
3,6
314 km (231 kw)
at8
suv
red passion metalic
publish
luxury
6
5

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

OPIS

Cadillac XT5 Platinium 3.6L 314 KM V6 4×4
Auto Żoliborz – Oficjalny Dystrybutor Cadillac w Polsce, Warszawa,

Rudnickiego 3
Samochód demonstracyjny, sprzedaż w lutym, posiada 3-letnią
gwarancje do września 2021
Kontakt: Tomasz Pasikowski, 604 151 828
Wyposażenie:

Asystent parkowania z przodu i z tyłu z czujnikami ultradźwiękowymi
Asystent martwego pola
System ostrzegania przed pojazdem nadjeżdżającym z boku
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń
Doświetlanie manewru parkowania i doświetlanie zakrętów, przód
Lampy przednie z automatycznym sterowaniem światłami
Lampy przednie w technologii LED
Charakterystyczne światła do jazdy dziennej w technologii LED
Lampy tylne w technologii LED
Lusterko wsteczne z projekcją obrazu z tylnej kamery HD
Oświetlenie wewnętrzne LED w kolorze białym: deska rozdzielcza, konsola
środkowa, przestrzeń na nogi, tapicerka drzwi i zagłębienia pod klamkami,
schowki na mapy i listwy ozdobne na drzwiach
Siedzenie kierowcy regulowane elektrycznie w 8 kierunkach, zagłówki
regulowane ręcznie w 2 kierunkach i ręczna regulacja długości siedziska
Siedzenie pasażera regulowane elektrycznie w 8 kierunkach, zagłówki
regulowane ręcznie w 2 kierunkach
Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemem audio, telefonem i
tempomatem
Automatyczne podgrzewanie kierownicy
Kolorowy wyświetlacz head-up
Kamera 360° pokazująca samochód z lotu ptaka
Szyberdach UltraView® – w podwójnych rozmiarach z elektryczną roletą
przeciwsłoneczną
Bezkluczykowe wsiadanie i przycisk „start”
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika z obsługą bezdotykową
Kolorowy, 8-calowy, cyfrowy panel zegarów z możliwością personalizacji przez
kierowcę wyświetlanych informacji
System informacji i mediów Cadillac CUE®: radio stereo AM/FM z kolorowym
wyświetlaczem 8-calowym, złącza USB, gniazda elektryczne, wejście AUX,
rozpoznawanie głosu z przetwarzaniem języka naturalnego
Bezprzewodowa ładowarka dla telefonów komórkowych
System antykradzieżowy z własnym zasilaniem
Czujnik nachylenia
Czujnik ruchu we wnętrzu pojazdu
Blokada kierownicy
System dźwiękowy Bose® Centerpoint® Surround z 14 głośnikami High Power i
cyfrowym wzmacniaczem, aktywnym tłumieniem hałasu i technologią
AudioPilot® kompensującą poziom szumów
Nawigacja 3D do systemu informacyjnego i medialnego Cadillac CUE®
System ostrzegania przed zderzeniem czołowym
System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania
pasa ruchu
Światła drogowe IntelliBeam®, automatyczna regulacja świateł drogowych
System wykrywania pieszych z przodu
Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego
Rozpoznawanie znaków drogowych
Ogrzewane skrajne siedzenia tylne
Automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z indywidualną regulacją dla kierowcy,

pasażera i tylnych siedzeń (z dyszami nawiewu z tyłu)
Automatyczne hamowanie z systemem wykrywania pieszych z tyłu (poniżej 80
km/h, z kamerą i radarem krótkiego i długiego zasięgu)
Automatyczne hamowanie podczas cofania (poniżej 35 km/h, technologia
radaru krótkiego zasięgu)
Automatyczny asystent parkowania równoległego i prostopadłego
Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go
Felgi aluminiowe 12-ramienne, 20 cali, polerowane
Siedzenia skórzane Maple Sugar ze strefami perforowanymi i tłoczeniami, w
kolorze Jet Black, akcenty w kolorze Jet Black na desce rozdzielczej, podsufitka z
mikrofibry welurowej i elementy wykończeniowe w optyce brązowego włókna
węglowego
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

