Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0758027090

V I N : WDD2383661F033126

Čas vytlačenia ponuky: 31.05.2020 o 15:51.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ E 400 4MATIC kupé
Objem valcov

Výkon

2 996 cm3

245 kW (333 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

50 854 km

9/2018

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

(Benzín Super)

8.4 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

189 g/km

diamantová biela designo bright

Interiér

Identifikačné číslo

koža napa sýtobiela/čierna,
odrážajúca slnečné žia

0758027090

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2383661F033126

4

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

72 900 € s DPH

Áno

99 024 €
Výhodnejšie o 26 124 €

Doplňujúce informácie
Zimné pneumatiky v cene vozidla. V cene zahrnutá sklo-keramická ochrana laku
MODESTA. Stav km sa mení.
Záruka do 13.09.20, 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

213
258
287
290
291
345
421
440
580
916
B16
B59

parametrické riadenie
aktívny asistent brzdenia
operadlá sedadiel vzadu sklopné
okenné airbagy
panvové airbagy
dažďový senzor
9G-TRONIC
tempomat
automatická klimatizácia THERMATIC
palivová nádrž 66 l
koncovka výfuku
DYNAMIC SELECT

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

D6S
DPR

bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

H16
08U
0L
12U
14U
16U
17U
233
235
23P
242
246
249
260
266
270
274
275
309
30P
351
360
37B
399
401
413
431
448
463
464
475
481
489
500
501
503
513
51U
52V
531
546
628
642
666
728
772
776
810
824
840
871
874
877
881
883
889
8U8
927
968
99B
K31
K32
K33
L5C
P17
P21

ozdobné prvky designo klavírový lak čierny s prúdnicami
nastavenie vozidla
ľavostranné riadenie
služba osobného asistenta
integrácia chytrého telefónu
Apple CarPlay
integrácia chytrého telefónu (Android Auto)
JAZDNÝ PILOT
parkovací pilot
balík asistenčných jazdných systémov
sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné s pamäťovou funk
analógové hodiny
vnútorné zrkadlo a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automa
bez označenia typu na veku batožinového priestoru
DISTRONIC PLUS s podporou pre priečnu premávku (DTR+Q)
anténa GPS
telefónna anténa
pamäťový balík
dvojitý držiak pohárov 2 x 750 ml
balík odkladacích priestorov
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
viackrivkové sedadlá pre vodiča a spolujazdca vrátane masážn
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
panoramatická posuvná strecha
galvanizované radiace páčky na volante
dotykové pole s ovládačom
projekčný displej
širokouhlý kokpit
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
ochrana spodku
VZDUCHOVÉ OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
predvýbava pre parkovacieho pilota ovládaného na diaľku
asistent sledovania dopravných značiek
čalúnenie stropu látka čierna
rýchlostný index a index nosnosti 95Y XL + 97Y XL
COMAND Online
automatická regulácia rýchlosti
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
systém inteligentného osvetlenia s LED pre pravostrannú prem
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
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
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
MAGIC VISION CONTROL
náladové osvetlenie
komfortné zatváranie veka batožinového priestoru
servozatváranie
KEYLESS-GO
uchytenie detskej sedačky i-Size
emisná norma Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“
smernica o hluku podľa EHS R51-3
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah opakovaného rozjazdu v zápche
multifunkčný športový volant v koži napa
balík KEYLESS-GO
balík AIR-BALANCE

Kód výbavy

Popis výbavy

P29
P31
P35
P44
P49
P55
R01
R66
RVR
U01
U09
U10
U22
U25
U26
U60

interiér AMG Line
exteriér AMG Line
MULTIBEAM LED
parkovací balík
balík zrkadiel
balík Night
letné pneumatiky
pneumatiky na núdzový dojazd
50,8 cm (20") disky AMG z ľ. zl. s mnoholúčovým dizajnom
zobrazenie stavu zadného pásu na združenom prístroji
obloženie v imitácii kože ARTICO
automatické vypínanie airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
prahové lišty s nápisom "Mercedes-Benz", osvetlené
podlahové rohože AMG
aktívna kapota motora (ochrana chodcov)

