Predvádzacie osobné vozidlo
ID: 0158040427

VIN: W1N1671171A588725

Čas vytlačenia ponuky: 05.07.2022 o 17:57.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLE 350 de 4MATIC
Objem valcov

Výkon

1 950 cm3

143 kW (194 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

11 822 km

1/2022

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Hybridný

1 l/100 km

Spotreba

Kombinované emisie

—

25 g/km

Celkový výkon

Elektrický dojazd

0 kW

0 km

Farba

Identifikačné číslo

mohavská strieborná metalíza

0158040427

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1N1671171A588725

5

Interiér

imitácia kože ARTICO béžová
macchiato/čierna

89 999 € s DPH
96 288 €

Doplňujúce informácie

Cena nového

Od 96 288 €
Môžete mať aj na splátky

Od 1 189 € mesačne

- 6 289 €

Možnosť odpočtu DPH
K dispozícii 7/2022. Navyše s vozidlom získate: Zimné pneumatiky, Predĺženú
záruku na 4 roky alebo 120 000 km, Bezplatný servis na 6 rokov alebo 160 000 km,
Zvýhodnené financovanie, Asistenčnú službu Mobilo. Počet najazdených kilometrov
sa mení.
Autorizovaná servisná história

Áno

Váš predajca
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica

Toto vozidlo je Mercedes-Benz Certified. Hlavné výhody:
Maximálny vek vozidla 6 rokov a max. 150 000 najazdených kilometrov
24 – mesačná záruka na jazdené vozidlo a garancia mobility
Preverená história a garantovaný počet najazdených kilometrov
Nákup na protihodnotu a atraktívna ponuka financovania
Konektivita Mercedes Me a možnosť skúšobnej jazdy do 24 hodín

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

Jozef Púček
+421915754001
J.Pucek@motor-car.sk

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

013U
0270
0355
0365
0421
0548
0580
0632
0723
072B
076B
0868
0876
0890
0901
0B53
0L3B
0P17
0P47
0P49
0P64
0PYB
0U10
0U12
0U22
0U79

predvýbava pre služby na diaľku a navigačné služby EQ
anténa GPS
rozšírené funkcie MBUX
navigácia na pevnom disku
9G-TRONIC
multimediálny systém MBUX
automatická klimatizácia THERMATIC
vysokovýkonné svetlomety s LED
kryt batožinového priestoru EASY-PACK
dodatočné rozhrania USB
systém nabíjania striedavým prúdom (nabíjanie AC)
širokouhlý kokpit
náladové osvetlenie
zadné výklopné dvere EASY-PACK
interiérový balík pochrómovaných doplnkov
akustická ochrana okolia
multifunkčný športový volant v koži napaer
balík komfortnej výbavy KEYLESS-GO
parkovací balík s 360-stupňovou kamerou
balík zrkadiel
pamäťový balík
balík SE
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
podlahové rohože velúrové
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže na AdBlue

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

014U
016U
017U
0184
020U
0233
0235
023U
0242
0249
0266
0273
0275
0294
02S1
02U8
02V4
034U
0351
0362
0367
037B
038U
0413
0443
0463
0475
0491
0500
0501
0502
050R
0513
051B
0537
0546
0550
055U
0587
0608
063B

integrácia chytrého telefónu
Apple CarPlay
Android Auto
miesto výroby vozidla USA
predvýbava pre digitálne odovzdanie kľúča
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
aktívny asistent pri dopravnej zápche
predné sedadlo vpravo elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
vnútorné zrkadlo a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné
aktívny asistent riadenia
funkcia výstrahy pri vystupovaní
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
airbag na ochranu kolien
riadiaci kód pre šírku/dĺžku vozidla nad 2 m/6 m
chladivo alternatívne
index nosnosti a rýchlostný index 113W XL
služby poskytované na diaľku Premium
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connec
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisné informácie po slovensky
služby poskytované na diaľku a služby nabíjania plus
panoramatická posuvná strecha
vyhrievanie volantu
projekčný displej
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
podvozok s oceľovým pružením a znížením
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
3-ročné bezplatné aktualizácie kartografických dát navigácie
50,8 cm (20") disky z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov
asistent sledovania dopravných značiek
rating Euro NCAP
digitálne rádio
aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti
spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP®
čalúnenie stropu látka béžová macchiato
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
adaptívny asistent diaľkového svetla
nabíjacia zásuvk

Kód výbavy

Popis výbavy

06S8
079B
07B0
07B4
0802
0810
083B
0840
0871
0873
0875
0889
08B6
08U6
08U8
0927
0968
0971
09U5
0B00
0B30
0B33
0B51
0H22
0K13
0K33
0K34
0L
0P20
0PYO
0R01
0U01
0U09
6D6S
6DPR
ZZ_PV1

riadiaci kód - HERMES 2.1B - zberná skupina krajín
predvýbava pre digitálne rádio
rozšírenie výrezu kolesa - veľkosť S
krajiny WIPPS WEU+COC
technické zmeny
ozvučovací systém Burmester® s priestorovým zvukom
systém nabíjania jednosmerným prúdom (nabíjanie DC)
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
vyhrievaný systém ostrekovačov čelného skla
KEYLESS-GO
asistent parkovania s priečnou funkciou (OSN R79)9)
prechod na ovládanie asistenčného systému na volante
úchytka detskej sedačky i-Size
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
nabíjací kábel pre domácu zásuvku, 5 m, hladk
nabíjací kábel pre nabíjaciu skrinku a verejné nabíjacie stanice, 5 m, hladký
TIREFIT
ozdobné prvky drevo vlašský orech hnedé s otvorenými pórmi
servisný interval 25. 000 km
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
ľavostranné riadenie
balík asistenčných jazdných systémov plus
prvotriedny balík plus
letné pneumatiky
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displejilay
prístrojová doska a línie boku v imitácii kože ARTICO
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
Zľava predvádzacie/jazdené vozidl

