Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0758040158

V I N : WDC1660241B000685

Čas vytlačenia ponuky: 09.12.2019 o 19:35.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC
Objem valcov

Výkon

2 987 cm3

190 kW (258 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

38 108 km

10/2017

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6.6 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

179 g/km

selenitová sivá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
čierna

0758040158

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC1660241B000685

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

56 900 € s DPH

Áno

75 620 €
Výhodnejšie o 20 944 €
Cena nového od 61 920 €

Doplňujúce informácie
Vozidlo v záruke predávané autorizovaným predajcom Motor-Car Prešov s.r.o. V
prípade záujmu nás kontaktujte
Predajné

Váš predajca
Motor-Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36
080 05 Prešov
Radko Milkovič
+421918766231
R.Milkovic@motor-car.sk

Toto vozidlo je Mercedes-Benz Certified. Hlavné výhody:
Mladšie ako 3 roky a max. 80 000 najazdených kilometrov,
zaruka na 4 roky roky alebo do 120 000 km od prvého prihlásenia,
preverená história a garancia mobility,
možnosť skúšobnej jazdy do 24 hodín a atraktívne financovanie.

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

280
421
560
580
739
915
B03
D3P
D6S
DPR
K11

multifunkčný volant
9G-TRONIC
elektricky nastaviteľné predné sedadlá
automatická klimatizácia THERMATIC
ozdobné prvky hliník s pozdĺžnym výbrusom svetlý
palivová nádrž so zvýšenou kapacitou (93 l)
funkcia ECO štart–stop
Havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
adaptívne brzdové svetlá

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0L
11U
214
233
235
237
238
23P
249
253
266
268
269
271
282
294
300
351
357
360
37B
474
475
481
489
500
501
522
587
58U
628
642
668
690
723
818
840
857
873
876
889
890
893
927
968
B12
B59
P44
P49
R01
R41
U01
U09
U10
U60
U77
ZZ_PV1

ľavostranné riadenie
Remote Online
adaptívny systém tlmenia (ADS)
DISTRONIC PLUS s brzdou PRE-SAFE®
aktívny parkovací asistent vrátane PARKTRONIC
aktívny asistent mŕtveho uhla
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
balík jazdných asistentov PLUS
vonkajšie a vnútorné polarizačné spätné zrkadlá
PRE-SAFE® PLUS
DISTRONIC PLUS s podporou pre priečnu premávku (DTR+Q)
rozšírený asistent brzdenia (BAS+)
rozšírený asistent brzdenia PLUS pre prieč. premávku (BAS+Q)
PRE-SAFE® PLUS
možnosť nakladania skrz
kolenný airbag
zmenšovanie následkov kolízie (CMS)
systém núdzového volania Mercedes-Benz
Garmin® MAP PILOT
komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
filter pevných častíc pre dieselové motory
kontrola tlaku v pneumatikách
ochrana spodku motora
vzduchové pruženie AIRMATIC
vonkajšie spätné zrkadlá el. sklopné
360° kamera
Audio 20 CD vrátane predvýbavy pre Garmin® MAP PILOT
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
čalúnenie stropu látka sivá
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
svetlomety s LED dynamické pre pravostrannú premávku
zabezpečenie pri preprave s prepravnými úchytmi
dojazdové koleso
kryt batožinového priestoru
prehrávač CD
tmavé sklá od stredného stĺpika smerom dozadu
multimediálny displej
el. vyhrievanie predných sedadiel
náladové osvetlenie interiéru
bezkľúčová verzia (KEYLESS-GO)
EASY-PACK autom. zatváranie a otváranie batož. priestoru
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
konštrukcia pre stupeň čistoty spalín EURO6
dokument COC EU6-bez potvrdenia o schválení diel II
náradie na výmenu kolesa
spínač zážitku z jazdy (individuálne jazdné programy)
balík parkovacích asistentov
balík polarizačných spätných zrkadiel
letné pneumatiky
disky z ľ. zl. 45,7 cm (18") 10-lúčové
ukazovateľ zapnutia zadných pásov
prístrojová doska v koži Artico
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
aktívna predná kapota
čistenie výfukových plynov dieselových motorov BlueTEC (SCR)
Zľava predvádzacie/jazdené vozidlá

