Nové osobné vozidlo
I D : 0058077202

V I N : W1N2477861J249416

Čas vytlačenia ponuky: 20.04.2021 o 06:17.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLA 250 e
Získajte teraz svoj Merceder-Benz v edícii Sport so zvýhodneným financovaním cez Mercedes - Benz Financial Services!

Objem valcov

Výkon

1 332 cm3

118 kW (160 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

7 km

—

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 8-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Hybridný

—

Kombinované emisie

Farba

—

horská sivá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

koža/mikrovlákno DINAMICA
čierna RED CUT/čierna

0058077202

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1N2477861J249416

5

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

58 068 € s DPH

Áno

63 084 €
Výhodnejšie o 5 016 €

Doplňujúce informácie
Nabíjacia karta s kreditom 2632 kWh v cene vozidla. Zvýhodnené financovanie.
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

0287
0345
0426
0431
0440
0543
0950
0B53
0B59
0P17

operadlá sedadiel vzadu sklopné
dažďový senzor
8G-DCT
galvanizované radiace páčky na volante
TEMPOMAT
slnečná clona s osvetleným kozmetickým zrkadlom
AMG Line
akustická ochrana okolia
DYNAMIC SELECT
balík komfortnej výbavy KEYLESS-GO

Váš predajca
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica
Jozef Púček
+421915754001
J.Pucek@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

0P49
0PYA
0U54
0U59
0U62
SM01#
SS89#

balík zrkadiel
sériová výbava pre WEU
náprava so spriahnutými ramenami
balík komfortu sedenia
balík osvetlenia a videnia
4-valcový motor so vstrekovaním
predklimatizovanie

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

001U
013U
014U
016U
017U
020U
0234
0235
0243
0249
0258
0270
0273
0286
0294
0310
0351
0355
0362
0365
0367
037B
0413
0446
0458
0475
0485
0500
0501
0504
051U
0537
0548
0581
0628
063B
0642
0720
073B
076B
0772
079B
07U4
083B
0840
0853
0859
0871
0873
0877
0889
0890
0927
0942
0961
0B13
0B30
0B33
0B51
0H62
0L

predvýbava pre navigačné služby
predvýbava pre služby na diaľku a navigačné služby
integrácia chytrého telefónu
Apple CarPlay
Android Auto
predvýbava pre zdieľanie auta
asistent sledovania mŕtveho uhla
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné
aktívny asistent brzdenia
anténa GPS
funkcia výstrahy pri vystupovaní
batožinová sieť na operadle vodiča a spolujazdca
airbag na ochranu kolien
dvojitý držiak pohárov
systém núdzového volania Mercedes-Benz
rozšírené funkcie MBUX
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect
navigácia na pevnom disku
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
panoramatická posuvná strecha
dotykové pole
plne digitálny združený displej
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
komfortný podvozok
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
asistent sledovania povolenej rýchlosti
čalúnenie stropu látka čierna
digitálne rádio
multimediálny systém MBUX
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
nabíjacia zásuvka
MULTIBEAM LED
pozdĺžny držiak na strešný nosič čierny
odkladací priečinok v stredovej konzole s roletou
systém nabíjania striedavým prúdom (nabíjanie AC)
styling AMG
predvýbava pre digitálne rádio
športové sedadlá
systém nabíjania jednosmerným prúdom (nabíjanie DC)
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
pokročilý ozvučovací systém
multimediálny displej
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
náladové osvetlenie
KEYLESS-GO
zadné výklopné dvere EASY-PACK
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
balík ložného priestoru
filter pevných častíc spalín benzínu
ochrana hrany ložnej plochy v chrómovej
nabíjací kábel pre domácu zásuvku, 4 m, špirálový
nabíjací kábel pre nabíjaciu skrinku a verejné nabíjacie stanice, 4 m, špirálový
TIREFIT
ozdobné prvky so štruktúrou uhlíkových vlákien
ľavostranné riadenie

Kód výbavy

Popis výbavy

0L5C
0P19
0P47
0PBF
0PYH
0PYN
0R01
0RVX
0U01
0U10
0U28
0U35
0U60
0U66
6D6S
6DPR

multifunkčný športový volant v koži napa
Edition 1
parkovací balík s 360-stupňovou kamerou
balík konektivity pre navigáciu
línia AMG Line
prvotriedny balík
letné pneumatiky
50,8 cm (20") disky AMG z ľahkej zliatiny s mnoholúčovým dizajnom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatické vypínanie airbagu spolujazdca
športová brzdová sústava
zásuvka na 12 V v batožinovom priestore
ochrana chodcov
podlahové rohože pre mimoriadny model
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady

