Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0058092002

V I N : W1K2052151G013589

Čas vytlačenia ponuky: 11.04.2021 o 02:30.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ C 220 d 4MATIC kombi
Objem valcov

Výkon

1 950 cm3

143 kW (194 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

4 072 km

10/2020

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

5.4 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

144 g/km

grafitová sivá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Norwich čierna

0058092002

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1K2052151G013589

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

43 850 € s DPH

Áno

57 900 €
Výhodnejšie o 14 050 €
Cena nového od 57 900 €

Doplňujúce informácie
Servis v cene vozidla do 07.10.26, predajné od 01.07.21

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

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

294
345
362
421
428
440
506
893
K11
L3E
R01
U79

airbag na ochranu kolien
dažďový senzor
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me co
9G-TRONIC
radiace páčky na volante
TEMPOMAT
Audio 20 GPS
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
adaptívne brzdové svetlo
multifunkčný športový volant v koži
letné pneumatiky
zariadenie na čistenie spalínnafty BlueTEC vrátane nádrže n

Doplnková výbava vozidla

Marek Simon
+421918424025
M.Simon@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

01U
029
050
085
08U
09U
14U
15U
16U
17U
189
1B3
1P6
218
234
235
249
258
270
273
274
287
2U1
2U8
309
30P
351
355
357
367
37B
3U1
475
485
500
52V
580
58U
5P6
611
628
642
6P5
725
739
800
824
840
859
873
876
890
897
8U6
8U8
916
927
968
971
998
B09
B51
B59
D6S
DPR
K13
K27
P14
P15
P44
P49
P65
PBF

predvýbava pre navigačné služby
zmena WMI na zvýšený wattový výkon
modelový rok 09/2
prechod svetového výrobcu na Mercedes-Benz AG
predvýbava pre nastavenie vozidla
predvýbava pre monitorovanie vozidla
integrácia chytrého telefónu
predvýbava pre Mercedes-Benz Link
Apple CarPlay
Android Auto
prechod na CO2MPAS-3
technický variant komunikačného modulu pre EHK
riadiaci kód pre odbyt
cúvacia kamera
asistent sledovania mŕtveho uhla
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
vnútorné a vonk. zrkadlo na strane vodiča aut. zacloniteľné
aktívny asistent brzdenia
anténa pre GPS
asistent výstrahy pri vystupovaní
telefónna anténa
operadlá sedadiel vzadu sklopné
žalúzie chladiča
chladivo alternatívne
držiak pohára
balík odkladacích priestorov
systém núdzového volania Mercedes-Benz
predvýbava pre navigáciu
navigácia založená na karte SD
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
centrálna jednotka pre Európu/SNŠ/Mongolsko
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
podvozok AGILITY CONTROL so selektívnym systémom tlmenia
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
rýchlostný index a index nosnosti 95Y XL + 97Y XL
automatická klimatizácia THERMATIC
čalúnenie stropu látka krištáľová sivá
riadiaci kód na priradenie výrobným závodom
osvetlenie okolia
adaptívny asistent diaľkovéhosvetla plus
MULTIBEAM LED
riadiaci kód odbytu pre kód 475
pozdĺžny držiak na strešný nosič z lešteného hliníka
ozdobné prvky so vzhľadom čierneho klavírového laku/hliník s
technické zmeny
dodatočné diely pre krajiny schladným podnebím
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
balík osvetlenia vnútorného priestoru
zadné výklopné dvere EASY-PACK
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia
zmena ovládania na volante
detský záchytný systém I-Size
palivová nádrž s väčším objemom
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
filter pevných častíc spalín nafty
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režimbez prenosu sily v polohe "D"
interiér AVANTGARDE
exteriér AVANTGARDE
parkovací balík s cúvacou kamerou
balík zrkadiel
balík komfortu sedenia
balík konektivity pre navigáciu

Kód výbavy

Popis výbavy

PYA
PYB
PYE
PYM
PZB
R87
U01
U10
U12
U22
U60
U82
U85
PDI
ZVC
ZZ_PV1

základný balík
balík SE
línia AVANTGARDE
balík výhod
riadiaci kód pre odlišné uvoľnenie do predaja
45,7 cm (18") disky z ľ. zl. s dizajnom 5 zdvojených lúčov
zobrazenie stavu zadného pásuna združenom prístroji
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
velúrové podlahové rohože
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
aktívna kapota motora
2 prípojky USB vzadu
nádrž na AdBlue® s väčším objemom
Predpredajný servis
mimoriadné zvýhodnenie
Zľava predvádzacie/jazdené vozidlá

