Nové osobné vozidlo
I D : 0058000012

V I N : W1A4533911K416894

Čas vytlačenia ponuky: 31.05.2020 o 14:46.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ smart EQ fortwo kupé
Získajte teraz elektrický smart s mimoriadnou podporou!

Objem valcov

Výkon

—

60 kW (82 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

—

—

Typ prevodovky

Systém pohonu

—

—

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Elektrický

—

Kombinované emisie

Farba

—

diely karosérie v mesačnej bie

Interiér

Identifikačné číslo

pulse

0058000012

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1A4533911K416894

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

27 067 € s DPH

Áno

Výhodnejšie o 3 000 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Predajné

Mercedes-Benz Slovakia
Vozidlá k odberu u zmluvných partnerov
Slovensko
Predaj osobných vozidiel Mercedes-Benz

Navyše s vozidlom môžete získať:
Bezplatný servis na 6 rokov alebo 160 000 km
Predĺženú záruku až na 6 rokov alebo 160 000 km
Asistenčnú službu Mobilo
24-hodinovú pohotovostnú službu

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

211
240
294
426
925
B18
B53
D6S
H15
I13
I39

elektrické servoriadenie
denné osvetlenie s LED
kolenný airbag
jednostupňová prevodovka ktrický pohon
nulové emisie pre elektrický p ohon
priečinok na okuliare pre vodi ča a spolujazdca
akustická ochrana okolia
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
taška na nabíjací kábel
bočné airbagy
airbagy ca

Kód výbavy

Popis výbavy

V31
V33

dodatočný prístroj s ukazovate ľom stavu nabitia akumulátora
esp® - elektronický systém sta bilizácie

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

02R
085
14U
15U
16P
258
268
2U8
440
443
4U1
54U
558
584
723
800
820
840
873
877
8U8
908
968
996
A03
B48
B49
B51
B57
B60
B92
C04
C18
C65
C68
DPR
E01
E02
E18
E22
EM1
H11
I01
I15
I34
I57
I58
I59
I60
I63
J37
J43
J55
J59
J60
J66
K08
K30
K32
K36
LAW
P23
P45
P53
P59
PZD

16" hliníkové disky
zmena svetového výrobcu na Mer cedes-Benz AG
integrácia chytrého telefónu
čalúnenie v čiernej látke s oz dobnými švami v bielej
vozidlo pre uvedenie na trh
aktívny asistent brzdenia
asistent brzdenia
chladiace médium 1234YF
tempomat
multifunkčný volant vyhrievaný
obloženie chladiča vo farbe di elov karosérie
príst. doska BRABUS so vzhľado m kože/v čier. látke, stred. d
multimediálny systém smart s d igitálnym rádiom
ovládanie okien elektrické s k omfortným ovládaním a ochranou
kryt batožinového priestoru
modelový rok
vyhotovenie pre Nemecko
tmavo tónované sklá
vyhrievanie sedadiel
náladové osvetlenie
i-Size
palubná nabíjačka 22 kW s funk ciou rýchleho nabíjania
dokument COC Euro 6 - bez osve dčenia o evidencii časť II
riadiaci kód prechodu na WLTP
riadiaci kód pre línie výbavy (passion/pulse/prime)
nabíjací kábel pre domovú zásu vku
nabíjací kábel pre nabíjaciu s krinku a verejné nabíjacie sta
sada na opravu defektu
komunikačný modul (3G)
elektrická špecifikácia (pre h olú karosériu)
elektromotor 5AL
digitálne rádio
palubný počítač
systémová frekvencia kľúča s r ádiovým signálom 433 MHz
sklopný kľúč
prepravné náklady
ELEKTRO-DRIVE
elektronická architektúra T4VS
zadné okno
panoramatická strecha
bezpečnostná bunka tridion v g rafitovej sivej (matný lak)
výstražný trojuholník
automatická klimatizácia
trojbodové bezpečnostné pásy
12-voltová zásuvka
odkladacia sieť na stredovej k onzole
airbag vodiča
kožený volant
bezpečnostný pás bez výškového nastavenia
odkladacia skrinka zamykateľná
stĺpik riadenia s nastaviteľno u výškou
vnútorné zrkadlo automaticky z acloniteľné
odkladací priečinok v zadných výklopných dverách
stredová konzola so zasúvacou priehradkou a stredová lakťová
odkladací priestor v interiéri bez farby
upevňovací popruh na upevnenie predmetov na sedadle spolujaz
výstražná funkcia bezpečnostné ho pásu
tachometer v kilometroch
halogénové svetlomety H4 s pri vítacou funkciou, integr. denn
združený prístroj s farebným 8 ,9 cm (3,5") displejom
návod na obsluhu a servisný zo šit po slovensky
balík plus
exkluzívny balík
balík nabíjacieho kábla
jednotlivé prvky línie výbavy pulse
riadiaci kód na priradenie výr obného závodu Hambach

Kód výbavy

Popis výbavy

PZZ
R01
R56
R98
S38
S55
SEQ
U14
U23
U37
U47
V13
V15
V18
V21
V24
V32
V35
V41
V52
V54
V64
V68
V72
V73
V77
V78
V81
V92

riadenie opatrení WLTP
letné pneumatiky
40,6 cm (16") disky z ľahkej z liatiny s dizajnom 8 lúčov v t
bez udania výrobcu pneumatík
čalúnenie látka
sedadlo vodiča s nastaviteľnou výškou
riadiaci kód pre vozidlo EQ
zimný balík
ochrana chodcov pri náraze vpr edu a naboku
hmlové svetlomety s odbočovací m svetlom
zadný spojler
bočné smerové svietidlá
3. brzdové svietidlo
kryty vonkajších zrkadiel vo f arbe bunky tridion
vonkajšie zrkadlá elektrické
ovládanie multimediálnych syst émov na volante
servisný kryt uzamykateľný
akumulátor 17 kWh
systém na kontrolu tlaku v pne umatikách
kombinačný kód pre pomoc pri p arkovaní vzadu a cúvaciu kamer
dažďový a svetelný snímač
centrálne zamykanie
dodatočné diely pre krajiny s miernymi teplotami
akumulátor INDEX 1000
akumulátor typ BT6BE1
navigačný systém s multifunkčn ým displejom 2.0
vyhrievací prvok pre elektromo bily
akumulátor vodou chladený
abs - protiblokovací systém

