Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0058030062

V I N : W1K2231631A017254

Čas vytlačenia ponuky: 20.04.2021 o 06:05.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC sedan dlhá verzia

Doplňujúce informácie

Objem valcov

Výkon

2 999 cm3

320 kW (435 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

2 674 km

2/2021

Typ prevodovky

Systém pohonu

Automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

(Benzín

8.4 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

192 g/km

obsidiánová čierna metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

koža napa Exklusiv
striebrosivá/čierna

0058030062

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1K2231631A017254

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

158 480 € s DPH

Áno

161 712 €
predajné od 19.5.2021
Výhodnejšie o 3 232 €

Predajné

Cena nového od 161 712 €
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

Váš predajca
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Gustav Hollein
+421917700404
G.Hollein@motor-car.sk

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

014U
0355
0421
0489
0581
0587
0596
0726
0883
0891
0897
0950
0P20
0P64
0P82
0PBG
0PBH

integrácia chytrého telefónu
rozšírené funkcie MBUX
9G-TRONIC
AIRMATIC
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
tepelne a zvukovoizolačné, ako aj infračervené žiarenie odrážajúce vrstvené bezpečnostné sklo
stredová konzola so skleneným vzhľadom čierna
servozatváranie
náladové osvetlenie
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia vpredu
AMG Line
balík asistenčných jazdných systémov
pamäťový balík
ochrana vozidla URBAN GUARD plus
prvotriedna navigácia MBUX
parkovací balík s funkciami parkovania ovládaného na diaľku

Kód výbavy

Popis výbavy

0PYB
0U10

základný balík
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

00B3
00U1
016U
017U
0192
0201
0223
022U
0233
0235
0243
0249
0266
0275
0276
027U
0282
0292
0293
0297
02U1
02U8
0318
031U
0321
0325
032U
034U
0351
0365
0367
037B
0384
0401
0402
0413
0432
0436
0438
043U
0451
0475
0481
049V
0501
0502
0503
0513
051B
0534
0537
0540
0543
0546
0551
0582
0628
068U
072B
0735
0772
079B
07B4
07B8
0801
0810

miesto výroby vozidla Sindelfingen
súbor krajín centrálnej jednotky pre EHK (NTG 7)
Apple CarPlay
Android Auto
STEUERCODE NAG2-GETRIEBE MIT D1 STAND
riadenie zadnej nápravy s 4,5-stupňovým prispôsobením uhla natočenia
zadné sedadlá elektricky nastaviteľné vrátane pamäťovej funkcie
zábava MBUX
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
vnútorné a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné
aktívny asistent riadenia
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
pamäťový balík vzadu
predvýbava pre INTELIGENTNÉHO PARKOVACIEHO PILOTA
možnosť nakladania skrz
bočný impulz PRE-SAFE®
bočné airbagy vzadu
slnečné rolety elektrické v zadných bočných dverách vľavo a vpravo
žalúzie chladiča
chladivo alternatívne
DIGITAL LIGHT
riadiaci kód - ochrana proti krádeži MBCONNECT
skener odtlačku prsta
stredový airbag
personalizácia zvuku
služby poskytované na diaľku Premium
systém núdzového volania Mercedes-Benz
navigácia na pevnom disku
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisné informácie po slovensky
komunikačný modul (LTE Advanced) na používanie služieb Mercedes me connect
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
klimatizácia sedadiel vzadu
panoramatická posuvná strecha
balík aktívnych viackrivkových sedadiel
komfortné opierky hlavy vpredu
projekčný displej
funkcia premietania pre animácie
3D displej vodiča
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
technická ochrana spodku
rýchlostný index a index nosnosti 101Y+104Y
360-stupňová kamera
3-ročné bezplatné aktualizácie kartografických dát navigácie
predvýbava pre asistenta parkovania ovládaného na diaľku
asistent sledovania dopravných značiek
rating súboru krajín Euro NCAP
multimediálny systém MBUX
digitálne rádio
slnečná roleta elektrická pre zadné okno
dvojitá slnečná clona
aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti
poplašné zariadenie s predvýbavou pre rozpoznávanie kolízie
automatická klimatizácia THERMOTRONIC vzadu
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
čalúnenie stropu mikrovlákno DINAMICA nevská sivá
balík USB plus
balík ozdobných prvkov Exklusiv
styling AMG
predvýbava pre digitálne rádio
krajiny WIPPS WEU+COC
modul UWB
technické zmeny
3D obklopujúci ozvučovací systém Burmester®

Kód výbavy

Popis výbavy

0840
0865
0868
0871
0874
0878
0881
0882
0889
08B2
08U0
08U8
0902
0903
0916
0927
0942
0961
0968
0AA6
0B01
0B05
0B10
0B51
0H17
0K13
0K32
0K33
0K34
0L
0L5C
0LS1
0P09
0P34
0PYH
0PYU
0R01
0R06
0R8N
0RVQ
0U01
0U19
0U25
0U26
0U29
0U35
0U60
6D6S
6DPR
ZVC
ZZ_PV1

tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
TV tuner
centrálny displej s OLED
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
MAGIC VISION CONTROL
aktívne náladové osvetlenie
diaľkové zatváranie veka batožinového priestoru
zabezpečenie vnútorného priestoru
KEYLESS-GO so zapustenými kľučkami dverí
prídavný ohrievač PTC 48 V
zásobník umývacieho roztoku vyhrievaný
detský záchytný systém I-Size
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie sedadiel plus vzadu
palivová nádrž s objemom 76 litrov
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
balík ložného priestoru
filter pevných častíc spalín benzínu
dokument COC Euro 6 bez osvedčenia o evidencii časť II
VARIANT SO ZVÝŠENÝM VÝKONOM 1
štartovací generátor EQ BOOST
chrómová rukoväť na hrane ložnej plochy z ušľachtilej ocele
systém palivovej nádrže pre normu Euro 6d
TIREFIT
ozdobné prvky klavírový lak designo čierny s prúdnicami
servisný interval 25. 000 km
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
ľavostranné riadenie
multifunkčný športový volant v koži napa
Rohbaulaststufe 1
balík tienenia
balík Exklusiv
línia AMG Line
prvotriedny balík II
letné pneumatiky
zvukovo optimalizované pneumatiky s penovým pohlcovačom
veľkosť kolesa 20" zmiešané osadenie pneumatikami variant 1
50,8 cm (20") disky AMG z ľahkej zliatiny s mnoholúčovým dizajnom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
rozšírená realita MBUX pre navigáciu
prahové lišty s nápisom "Mercedes-Benz", osvetlenéeleuchtet
podlahové rohože AMG
brzdová sústava s väčšími brzdovými kotúčmi
12-voltová zásuvka
ochrana chodcov
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
mimoradne zvýhodnenie
Zľava predvádzacie/jazdené vozidlá

