#5.7#HEMI#381KM#Bogate
wyposażenie#zarejestrowany

119 700 PLN

Marka

Dodge

Model

Typ nadwozia

Coupe

Typ paliwa

Rok produkcji

2016

Kolor

Czarny

Pojemność skokowa
Skrzynia

5654

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Liczba miejsc

5

Challenger
Benzyna

Przebieg

161000

VAT marża

Tak

Moc

381

Napęd

Na tylne koła

Liczba drzwi

2

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Keyless Go

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Oferujemy Państwu wyjątkowy egzemplarz DODGE Challenger RT z benzynowym silnikiem 5.7 Hemi zarejestrowany w kraju.
Reprezentacyjne auto z bogatym wyposażeniem i dynamicznym silnikiem.
Auto w doskonałym stanie wizualnym
Jednostka napędowa to dynamiczny i niezawodny silnik benzynowy 5.7 Hemi o mocy 381KM
Wnętrze czyste zadbane godne polecenia.
Wybrałem model z 2016r z uwagi na zmiany stylistyczne wnętrza oraz inna skrzynie biegów. Auto jest bardzo dynamiczne, posiada 8 biegów. Wcześniejsza wersja miała z
tego co pamiętam 6 dłuższych biegów.
Kultowy silnik V8 5,7Hemi to serce tego auta, ogrom mocy plus dodatkowo duży moment dają dużo frajdy z jazdy. Silnik posiada działającą (często trafiają się przypadki, że
nie działa) opcje pracy na 4 cylindrach podczas równej jazdy lub momentach kiedy nie jest wymagana pełna moc. Dzięki temu auto jest naprawdę oszczędne jak na swoją
pojemność.
Bogate wyposażenie, podgrzewane i wentylowane skórzane fotele (większość ogłoszeń na www jest tekstylnych), podgrzewana kierownica. Interfejs sterowany dotykiem
etc.
Auto pomimo mocy i gabarytu prowadzi się lekko i dość pewnie (Mam porównanie do Mustanga 2015 tez wersji już po litowej i generalnie nie ma czego porównywać... )
Osobiście uważam, że biorąc pod uwagę stosunek ceny do ilości mocy, rocznika, frajdy z jazdy 11/10, kosztów utrzymania (tani, dużo części od Chryslera oraz prostota
konstrukcji ), oryginalności i posiadania &quot;Rasowego Amerykańskiego Muscle Car&quot; stawia to auto dużo wyżej niż każde BMW, Audi czy Mercedes. To sportowe,
klasyczne auto z charakterem oraz komfortowy i ekonomiczny krążownik w trasie.
PRZED PRZYJAZDEM PROSIMY ZADZWONIĆ W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ. AUTO JEST UŻYTKOWANE NA CO DZIEŃ PRZEZ WŁAŚCICIELA !!!!!!!!
Wykonane naprawy:
Wszystkie naprawy wykonane w serwisie w Opolu specjalizującym się w naprawach Amcorów, głównie Dodge. Nie było to tanie rozwiązanie jednak chciałem, żeby auto
było zrobione dobrze &quot;bez rzeźby&quot; i &quot;nauki&quot; Auto od początku poszukiwań, poprzez konkretnie zakup, oraz naprawy szykowałem dla siebie.
Zostało wymienione poszycie błotnika, oraz cały oryginalny komplet zawieszenia z lewej tylnej strony razem z wahaczem.
Wymiana filtrów oraz płynów.
Wymiana świec o ile pamiętam.
Oryginalny olej MOPAR
Wymienione poduszki i napinacze
Naprawiony bok fotela

Pomalowane felgi
Wymienione opony
Pomalowane elementy, łącznie z innymi niż uszkodzone w tym np. z maską i zderzakiem na których były widoczne drobne odpryski z kamieni
Wymieniłem pasy karoserii.
Pomalowane zaciski
Położona na jesieni ceramika 3 letnia
*auto sprawne technicznie
*istnieje możliwość sprawdzenia stanu technicznego na dowolnej stacji diagnostycznej
*możliwość zakupu w systemie ratalnym
*oferujemy pomoc przy załatwieniu kredytu w uproszczonej procedurze bez zbędnych formalności*
*przy zakupie otrzymują Państwo komplet dokumentów uprawniający do przerejestrowania auta w Polsce ( POZOSTAJE JEDYNIE KOSZT REJESTRACJI OKOŁO 170
ZŁ.)
*do zakupionego auta OC gratis
NA WSZELKIE PYTANIA ODPOWIEMY POD NUMEREM TEL.
730 - 98- 58- 98
Jeżeli macie Państwo dosyć niesolidnych, opowiadających półprawdy sprzedawców którzy oferują auta nie odpowiadające temu co znajdują Państwo w opisach proszę
sprawdzić naszą ofertę !!!
Nie opowiadamy bajek starając się przekazać Państwu to co istotne i zgodne z prawdą tak by auto które oferujemy spełniło Państwa oczekiwania.
Naszym wyzwaniem jest wprowadzenie nowych standardów w handlu !!!!
Uczciwe podejście do klientów tego możecie się po nas spodziewać !!!!
Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia aktualności ogłoszenia !!!
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia. Informacje umieszczone w ogłoszeniu, służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz
opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie
właściwości i specyfikacji pojazdu następuje przy sprzedaży.

