Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0758022085

V I N : WDD2132341A403498

Čas vytlačenia ponuky: 11.12.2019 o 09:33.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ E 350 d 4MATIC kombi
Objem valcov

Výkon

2 987 cm3

190 kW (258 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

41 293 km

1/2018

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6.6 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

174 g/km

metalíza zelená kallait

Interiér

Identifikačné číslo

koža designo napa
čierna/titánová sivá pearl

0758022085

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2132341A403498

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

66 000 € s DPH

Áno

111 288 €
Výhodnejšie o 44 244 €
Cena nového od 110 244 €

Doplňujúce informácie
Záruka do 17.01.22, predajné

Váš predajca
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska 7
841 03 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
299
D3P
D6S
DPR
K11
U35
U77

airbag na ochranu kolien
systém PRE-SAFE®
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
adaptívne brzdové svetlo
zásuvka na 12 V v batožinovom priestore
čistenie spalín dieselových motorov BlueTEC (SCR) 2. generác

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

08U
12U

nastavenie vozidla
služba osobného asistenta

Gregor Mede
+421918500184
G.Mede@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

14U
16U
17U
228
231
233
235
246
249
266
270
274
275
282
287
292
293
309
30P
313
351
362
37B
401
414
421
431
432
436
443
448
474
475
481
489
500
501
513
518
531
543
546
550
551
581
596
61U
628
642
670
682
720
728
772
776
810
824
865
866
871
872
875
876
882
883
889
890
891
896
899
8U8
902
906

integrácia smartfónu
integrácia smartfónu (Apple CarPlay)
integrácia smartfónu (Android Auto)
nezávislé kúrenie
diaľkové ovládanie garážových dverí
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania
analógové hodiny
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné
aktívny asistent riadenia
anténa pre GPS
telefónna anténa
pamäťový balík
vak na lyže a snoubordy
operadlá zadných sedadiel sklopné
bočný impulz PRE-SAFE®
bočné airbagy vzadu vľavo a vpravo
dvojitý držiak pohárov
balík odkladacích priestorov
slnečné rolety v zadných bočných dverách vľavo a vpravo
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me co
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
posuvná strecha elektrická v sklenenom vyhotovení
9G-TRONIC
radiace páčky DIRECT SELECT galvanizované
balík aktívnych viackrivkových sedadiel
komfortné opierky hlavy vpredu
multifunkčný volant vyhrievaný
dotykové pole s ovládačom
filter pevných častíc dieselových motorov
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
ochrana spodku
VZDUCHOVÉ OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
asistent sledovania dopravných značiek
sada káblov pre multimediálne rozhranie
COMAND Online
dvojité slnečné clony sklopné a otočné na stranu
aktívny asistent sledovania obmedzenia rýchlosti
spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP®
poplašné zariadenie (EDW) s ochranou proti odtiahnutiu
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
tepelno a zvukovoizolačné, ako aj infračervené žiarenie odrá
čalúnenie stropu designo mikrovlákno DINAMICA čierna
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
inteligentný systém osvetlenia s LED pre pravostrannú premáv
využívanie zvyškového tepla motora
hasiaci prístroj
pozdĺžny držiak na strešný nosič čierny
stredová konzola so vzhľadom čierneho klavírového laku
styling AMG
rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG
systém ozvučenia Burmester® s priestorovým zvukom
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
TV tuner pre digitálny televízny príjem
predvýbava pre systém zábavy a komfort
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel vzadu
vyhrievaný systém ostrekovačov čelného skla
balík osvetlenia vnútorného priestoru
zabezpečenie vnútorného priestoru
servozatváranie
KEYLESS-GO
zadné výklopné dvere EASY-PACK
náladové osvetlenie
digitálny kľúč od vozidla pre chytrý telefón
multifunkčná telefónia
uchytenie detskej sedačky i-Size
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca

Kód výbavy

Popis výbavy

916
927
942
968
99B
B24
B59
E22
E72
H16
K32
K33
L3C
P09
P17
P20
P21
P22
P31
P35
P47
P49
P54
P55
P62
P68
PAF
R01
R66
RTE
U01
U04
U10
U22
U38
U50
U60
U82
U85
ZZ_PV1
009#

palivová nádrž 66 l
emisná norma Euro 6
upevňovacia súprava manažmentu ložného priestoru EASY-PACK
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“
diaľkový ovládač pre nezávislé kúrenie
DYNAMIC SELECT
nosič Easy-Fix na pozdĺžny strešný držiak pre strešné nadsta
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
ozdobné prvky designo klavírový lak čierny s prúdnicami
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu až do 30
multifunkčný volant koža napa
balík tienenia
balík KEYLESS-GO
balík asistenčných jazdných systémov plus
balík AIR-BALANCE
interiér EXCLUSIVE
exteriér AMG Line
MULTIBEAM LED
parkovací balík s 360-stupňovou kamerou
balík zrkadiel
balík ochrany proti krádeži
balík Night
interiér designo čierna/titánová sivá pearl
balík tepelného komfortu
balík komfortnej výbavy akustiky
letné pneumatiky
pneumatiky na núdzový dojazd
48,3 cm (19") disky AMG z ľ. zl. s dizajnom 5 zdvojen. lúčov
indikácia stavu zadného pásu v združenom prístroji
podlahové rohože designo
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
obloženie v koži napa
bez tepelnoizolačného tmavo tónovaného skla
ochrana chodcov s aktívnou kapotou motora
2 prípojky USB vzadu s nabíjacou funkciou
zásobník na AdBlue® s väčším objemom
Zľava predvádzacie/jazdené vozidlá
stĺpik volantu mechanicky nastaviteľný

