PALLAS CAR

93.999 €

Porsche Panamera 4 e - hybrid 462 cv

Características gerais:
Ano: 2017
Mês: 09
Registos: 1
Cor: Branco
Caixa vel.: Automático Lugares: 4

Combustível: Híbrido
Potência: 462 cv

Kms: 32.600
Cilindrada: 3000 cc

Equipamento:
Som, Multimédia e Navegação:
Sistema de Navegação/GPS
Bluetooth
Computador de bordo
Ecrã consola central
Entrada USB
Faróis Bi-xenon
Jantes de Liga-Leve
Pack entretenimento traseiro
Sensores de Estacionamento
Teto Panorâmico
Volante Multifunções

Ar condicionado automático
Bluetooth
Cruise control
Ecran tátil
Estofos em Pele
Faróis Xenon
Kit de telefone "Mãos Livres"
Sensor de Chuva
Sistema de Navegação/GPS
Tomada Elétrica 12V

Bagageira automática
Chave inteligente
DVD
Entrada USB
Faróis Bi-Led
Internet a bordo
Pack Desportivo
Sensor de Luz
Sistema Start/Stop
Tração integral

Segurança e Performance:
ABS
Alarme
Alerta sobre cintos de segurança Alerta sobre manutenção
Chave inteligente
ESP - Prog. Estab. Electrónica
Pack desportivo

Controlo de estabilidade
Fecho automático de portas
Sistema ajuda ao arranque em
inclinação

Sistema follow me home
Sistema Start/Stop

Sistema ISOFIX
Suspensão desportiva

Alarme
Assistência à travagem de
urgência
Direcção assistida
Fecho central
Sistema controlo de tração
Sistema de controlo de pressão
dos pneus
Sistema proteção inteligente
Tração integral

Exterior e Ambiente:
Acabamentos em alumínio
Spoiler traseiro

Bagageira automática
Teto de abrir panorâmico

Jantes de liga-Leve

Airbag cortina traseiro
Airbags de joelhos

Airbag do condutor
Airbags laterais

Apoio de braço traseiro
Bancos aquecidos

Ar condicionado automático
Câmara de estacionamento
lateral
Espelhos regulação elétrica
Retrovisor anti-encadeamento

Airbag:
Airbag cortina dianteiro
Airbag do passageiro
Interior e Conforto:
Apoio de braço dianteiro
Bagageira elétrica

Câmaras de visão 360º
Cruise control adaptativo
Estofos em pele
Rádio com Leitor CD/MP3
Vidros eléc. dianteiros e traseiros
Bancos:
Bancos aquecidos
Bancos rebatíveis

Bancos desportivos
Bancos reg. electronicamente

Bancos dianteiros c/apoio lombar

Câmaras de estacionamento
laterais
Sistema de parqueamento

Sensor de chuva
Sensor de luz

Sensores:
Câmara de estacionamento
traseira
Sensores de estacionamento
Faróis:

Faróis bi-led
Faróis direcionais
Faróis xenon

Faróis bi-xenon
Faróis diurnos frontais

Faróis de nevoeiro
Faróis diurnos traseiros

Luzes:
Luzes presença LED

Luzes traseiras LED

Volante:
Patilhas velocidade no volante
Volante multifunções

Volante desportivo
Volante em pele
Volante regulável eletrónicamente

Retrovisores:
Retrovisores aquecidos

Retrovisores c/ reg. eléctrica

Retrovisores c/anti
encandeamento

Retrovisores c/recolha
automática
Vidros:
Vidros escurecidos
Notas do vendedor:
Porsche Panamera 4 e hybrid plug in, 462 cv, modelo novo, com 32000 kms, todos os livros e 2ª chaves disponiveis,
sempre assistido na porsche , histórico e livro de revisões. extras a destacar: farois bi xenon, full led, leds diurnos,
cameras 360 graus, mala eletrica abertura e fecho, bancos traseiros rebativeis, gps profissional ultima geração tatil,
bluetooth, ac automatico, cruise control, caixa automatica , sequencial e f1 no volante, duplo teto em vidro panorâmico
de abrir, sistema de chave inteligente, sistema de soft close de portas e mala, estofos em pele, eletricos e aquecidos,
espelhos rebativeis automaticamente com assistência de ângulo morto, sistema de condução sport e sport plus,
sistema chrono plus, sensores chuva luz e de parque frente e trás, etc... carro igual a novo em todos os aspetos,
oportunidade de negocio, possibilidade de financiamento. nota: toda a informação ainda que precisa , carece de
confirmação junto do vendedor. oportunidade de negocio!!

