Nové osobné vozidlo
I D : 0758037500

V I N : WDD2173881A032582

Čas vytlačenia ponuky: 09.12.2019 o 19:58.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ kupé
Vyberte si z mimoriadnej limitovanej ponuky nových vozidiel s prvou registráciou!

Objem valcov

Výkon

3 982 cm3

450 kW (612 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

29 km

11/2018

Typ prevodovky

Systém pohonu

9 - stupňová automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

—

Kombinované emisie

Farba

—

diamantová biela designo brigh

Interiér

Identifikačné číslo

koža designo napa Exklusiv
AMG čierna

0758037500

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2173881A032582

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

181 684 € s DPH

Áno

Výhodnejšie o 45 422 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Predajné od 15/5/2018

Mercedes-Benz Slovakia
Vozidlá k odberu u zmluvných partnerov
Slovensko
Predaj osobných vozidiel Mercedes-Benz

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

15U
235
249
275
421
432
448
531
581
666
772

predvýbava pre Prepojenie Merc edes-Benz
aktívny asistent parkovania vr átane PARKTRONIC
vnútorné/vonkajšie zrkadlo na str. vodiča aut. zacloniteľné
pamäťový balík pre vodiča a sp olujazdca
9-stupňová športová prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
balík aktívnych viackrivkových sedadiel
dotykové pole s ovládačom
COMAND Online
automatická klimatizácia THERM OTRONIC
zabalenie pre expedované vozid lá bez prepravných ôk
styling AMG

Kód výbavy

Popis výbavy

936
K11
U10
U26

odpájanie valcov
adaptívne brzdové svetlo
automatická deaktivácia airbag u spolujazdca
podlahové rohože AMG

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

08U
12U
14U
16P
16U
17U
228
231
258
282
2U8
310
351
360
37B
398
3U1
401
443
463
475
481
49V
501
502
513
540
551
597
5U5
610
61U
628
642
682
6P5
776
808
811
871
882
889
891
896
899
8U0
8U6
8U8
902
906
927
968
B07
B24
B51
DPR
H26
K14
K27
K31
L6K
P17
P21
P34

nastavenie vozidla
služba osobného asistenta
balík integrácie chytrého tele fónu
vozidlo pre uvedenie na trh
Apple CarPlay
Android Auto
nezávislé kúrenie
diaľkové ovládanie garážových dverí
aktívny asistent brzdenia
vak na lyže
chladivo alternatívne
dvojitý držiak pohára vpredu
systém núdzového volania Merce des-Benz
komunikačný modul (UMTS) na po užívanie služieb Mercedes me c
návod na obsluhu a servisný zo šit po slovensky
panoramatická strecha s MAGIC SKY CONTROL
centrálna jednotka pre Európu/ SNŠ/Mongolsko
klimatizácia sedadiel pre vodi ča a spolujazdca
multifunkčný športový volant v yhrievaný
projekčný displej
systém na kontrolu tlaku v pne umatikách
ochrana spodku
rýchlostný index a index nosno sti 101Y+104Y
360-stupňová kamera
aktualizácia pre COMAND počas viacerých rokov
asistent sledovania dopravných značiek
slnečná roleta elektrická pre zadné okno
poplašné zariadenie (EDW)
čelné sklo, vyhrievané
Intelligent Light System s LED s krištáľmi Swarowski
asistent nočného videnia plus
čalúnenie stropu designo DINAM ICA čierna
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
svetlomety s LED dynamické pre pravostrannú premávku
hasiaci prístroj
riadiaci kód odbytu pre kód 47 5
rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG
technické zmeny
high-endový ozvučovací systém s priest. zvukom 3D Burmester®
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
zabezpečenie vnútorného priest oru
KEYLESS-GO
náladové osvetlenie (64 farieb a 10 farebných svetov)
predvýbava pre digitálny kľúč od vozidla pre chytrý telefón
multifunkčná telefónia
zásobník čistiacej kvapaliny v yhrievaný
zmena ovládania na volante
detský záchytný systém I-Size
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca
emisná norma Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osve dčenia o evidencii časť II
keramická vysokovýkonná kompoz itná brzdová sústava AMG
diaľkový ovládač pre nezávislé kúrenie
TIREFIT
prepravné náklady
drevo designo magnólia s prúdn icami hnedé
servisný interval 20. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
smernica o hluku podľa EHS R51 -3
volant AMG Performance v koži napa/mikrovlákne DINAMICA
balík KEYLESS-GO
balík AIR-BALANCE
balík AMG Exklusiv

Kód výbavy

Popis výbavy

P35
P47
P54
P68
P72
PXP
R01
RTS
U01
U25
U60

systém inteligentného osvetlen ia s LED
parkovací balík s 360-stupňovo u kamerou
balík ochrany proti krádeži
balík tepelného komfortu
riadenie komfortu ENERGIZING
riadiaci kód pre kontingent pr e uvedenie na trh
letné pneumatiky
50,8 cm (20") kované disky AMG s dizajnom krížových lúčov
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
prahové lišty s nápisom »Merce des-Benz«, osvetlené
ochrana chodcov

