Porsche Cayman
S PDK DPH / CZ / 2017 / 58 900 km

1 499 000 Kč s DPH 1 238 843 Kč bez DPH
Karoserie

kupé

Výkon motoru

257 kW

V provozu od

2017-03-31

Převodovka

Automatická

Najeto

58 900 km

STK

2023-06-22

Palivo

Benzín

Servisní knížka

ano

VIN

WP0ZZZ98ZHS280364

Objem motoru 2 497 ccm

Cayman S! Krásné sportovní coupe s českým původem a možností odpočtu DPH! Silný
dvouapůllitr o výkonu 350 koňských sil a 420 Nm. Kompletní autorizovaná servisní historie.
Krásný nepřehlédnutelný lak, laděný výfuk s aktivní klapkou, adaptivní LED světlomety,
ventilovaná a vyhřívaná sedadla, dvouzónová klimatizace, parkovací kamera! Vůz je v
tovární záruce + možnost plnohodnotné prodloužené záruky až na 36 měsíců! Bez
jakéhokoliv poškození, bez lakování a v keramické ochraně!,

Výbava vozidla

4x airbag
7 rychlostních stupňů
airbag řidiče
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
automatické přepínání dálkových
světel
automaticky zatmavovací zrcátka
autorádio
bezklíčové startování a odemykání
bluetooth
brzdový asistent
centrál dálkový
centrální zamykání
deaktivace airbagu spolujezdce
denní svícení
digitální přístrojový štít
dotykové ovládání palubního počítače
dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka
el. startér
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
imobilizér

indikátor parkování
klimatizace
kožená sedadla
kožené čalounění
laděný výfuk
LED adaptivní světlomety
LED denní svícení
litá kola
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
odvětrávaná sedadla
originál autorádio
ostřikovače světlometů
palubní počítač
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
pevná střecha
pohon 4x2
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
přední světla LED

regulace tuhosti podvozku
repro
řazení pádly pod volantem
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
spoiler
křídlo
sportovní podvozek
sportovní sedadla
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
startování tlačítkem
tempomat
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
výškově nastavitelná sedadla
zadní pohon
zadní světla LED

