Nové osobné vozidlo
I D : 0058043120

V I N : W1N1673211A371508

Čas vytlačenia ponuky: 11.04.2021 o 03:34.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC kupé
Získajte teraz svoj Merceder-Benz v edícii Sport so zvýhodneným financovaním cez Mercedes - Benz Financial Services!

Objem valcov

Výkon

2 925 cm3

200 kW (272 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

7 km

—

Typ prevodovky

Systém pohonu

Automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

7.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

193 g/km

polárna biela

Interiér

Identifikačné číslo

koža Rough/koža čierna

0058043120

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1N1673211A371508

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

90 144 € s DPH

Áno

Výhodnejšie o 7 200 €
Cena nového od 97 344 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
edícia Sport

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava

Predajné

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

0270
0355
0365
0421
04U7
058U
072B
0868
0876
0890

anténa GPS
rozšírené funkcie MBUX
navigácia na pevnom disku
9G-TRONIC
ochrana pred stratou napätia funkcie štart - stop
čalúnenie stropu látka krištáľová sivá
dodatočné rozhrania USB
širokouhlý kokpit
náladové osvetlenie
zadné výklopné dvere EASY-PACK

Peter Ondreička
+421918766213
P.Ondreicka@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

0901
0L3B
0P17
0P31
0P47
0P49
0P54
0P64
0U10
0U22
0U79

interiérový balík pochrómovaných doplnkov
multifunkčný športový volant v koži napa
balík komfortnej výbavy KEYLESS-GO
exteriér AMG Line
parkovací balík s 360-stupňovou kamerou
balík zrkadiel
ochrana vozidla URBAN GUARDoznanie kolízie
pamäťový balík
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže na AdBlue®

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

008U
009U
014U
016U
017U
020U
0215
0233
0235
023P
0242
0249
0260
0266
0273
0275
0294
02U8
0351
0362
0367
037B
0401
0413
045V
0475
0481
0489
0500
0501
0502
0513
051B
0537
0546
0549
0550
0551
0557
0581
0587
0628
0642
0669
071B
0772
079B
07B4
0801
0810
0840
0846
0866
0871
0875
0882
0889

predvýbava pre nastavenie vozidla
predvýbava pre monitorovanie vozidla
integrácia chytrého telefónu
Apple CarPlay
Android Auto
predvýbava pre zdieľanie auta
podvozok s adaptívnym systémom tlmenia
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
balík asistenčných jazdných systémov
predné sedadlo vpravo elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
vnútorné zrkadlo a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné
bez označenia typu na zadných výklopných dverách
aktívny asistent riadenia
funkcia výstrahy pri vystupovaní
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
airbag na ochranu kolien
chladivo alternatívne
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisné informácie po slovensky
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
panoramatická posuvná strecha
rýchlostný index a index nosnosti 107Y + 111Y
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
technická ochrana spodku
balík AIRMATIC
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
3-ročné bezplatné aktualizácie kartografických dát navigácie
asistent sledovania dopravných značiek
rating Euro NCAP
digitálne rádio
aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti
multimediálny systém MBUX
spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP®
poplašné zariadenie s predvýbavou pre rozpoznanie kolízie
zvýšené zaťaženie prívesom
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
MULTIBEAM LED
náhradné koleso so skladateľnou pneumatikou
výstražné vesty pre vodiča a cestujúcich
styling AMG
predvýbava pre digitálne rádio
krajiny WIPPS WEU+COC
technické zmeny
ozvučovací systém Burmester® s priestorovým zvukom
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
nášľapné dosky osvetlené so vzhľadom hliníka s gumovými nopkami
predvýbava pre zábavnú techniku a komfortures
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievaný systém ostrekovačov čelného skla
zabezpečenie vnútorného priestoru
KEYLESS-GO

Kód výbavy

Popis výbavy

0897
08U6
08U8
0915
0927
0968
0971
09U5
0B00
0B12
0H46
0K13
0K32
0K33
0K34
0L
0P55
0PSE
0R01
0RWB
0U01
0U09
0U12
0U19
0U28
0U40
6D6S
6DPR

bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia vpredu
prechod na ovládanie asistenčného systému na volante
úchytka detskej sedačky i-Size
palivová nádrž s objemom 85 litrov
emisná norma Euro 6
dokument COC Euro 6 bez osvedčenia o evidencii časť II
filter pevných častíc spalín nafty
riadiaci kód priemer disku stredný (veľkosť 790)
opatrenia na podvozku pre krajiny s nekvalitnými cestami
náradie na výmenu kolesa
ozdobné prvky hliník kefovaný s pozdĺžnym výbrusom svetlý
servisný interval 25. 000 km
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
ľavostranné riadenie
balík Night
variant výbavy PREMIUM
letné pneumatiky
53,3 cm (21") disky AMG z ľahkej zliatiny s mnoholúčovým dizajnom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displejilay
prístrojová doska a línie boku v imitácii kože ARTICO
podlahové rohože velúrové
rozšírená realita MBUX pre navigáciu
brzdová sústava s väčšími brzdovými kotúčmi na prednej náprave
oddeľovacia sieť na oddelenie batožinového priestoru a ochranu cestujúcich
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady

