Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0758075279

V I N : WDC1569081J458000

Čas vytlačenia ponuky: 12.12.2019 o 14:49.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLA 200 d
Objem valcov

Výkon

2 143 cm3

100 kW (136 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

20 407 km

10/2018

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

5.9 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

155 g/km

kaňonová béžová metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Macápá okrová žltá/čierna

0758075279

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC1569081J458000

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

29 900 € s DPH

Áno

38 694 €
Výhodnejšie o 8 794 €
Cena nového od 33 030 €

Doplňujúce informácie
Predajné

Váš predajca
Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky

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

003
009
010
011
012
013
020
039
046
049
056
062
068
069
077

odkladací priečinok vo dverách vpredu a vzadu
stĺpik volantu mechanicky nastaviteľný
ovládanie okien el. s letným otváraním a komfortným zatv.
asistent osvetlenia vozidla
nástupné lišty s nápisom »Mercedes-Benz«
smerové svietidlá s LED integrované vo vonkajších zrkadlách
lekárnička
opierky hlavy 5-krát
odkladací priečinok pod dnom batožinového priestoru
bezpečnostné pásy 3-bodové
protiblokovací systém (ABS)
anténa rádia integrovaná v zadnom spojleri
ukazovateľ servisného intervalu ASSYST
vonkajšie zrkadlo vľ. a vp. vyhrievané, elektr.nast. zvnútra
smerové svietidlá s komfortným jednodotykovým spínaním

Roland Varga
+421905318953
R.Varga@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

091
102
111
122
128
134
136
154
157
160
164
165
180
185
213
290
291
292
304
440
442
471
472
474
503
509
511
514
520
523
538
564
570
573
580
589
630
760
807
817
863
893
939
953
B03
B51
D6S
DPR
K11
M02
S03
S12
S13
S30
S46
S62
S63
S68
S79
S83
290
442
485
520
538
580
723
B03
K11

kryt batož. priestoru a bezpečnostná sieť s komf. ovlád.
združený prístroj s multifunkčným displejom
reproduktory 6-krát
vizuálna ochrana spodku
tepelnoizolačné sklo zelené dookola
nastavovanie sedadiel mechanicky pre vodiča a spolujazdca
centrálne zamykanie s vnútorným spínačom
výstražný ukazovateľ stavu kvapaliny
upevňovacie oká na náklad 4-krát
elektronický kľúč s pochrómovaným vzhľadom
adaptívne brzdy ADAPTIVE BRAKE s funkciou HOLD
ukazovateľ vonkajšej teploty
kľučky dverí a nárazníky nalakované vo farbe vozidla
svetlomety s technológiou reflektora
parametrické riadenie
okenný airbag
airbag pre vodiča a spolujazdca
bočný airbag pre vodiča a spoluj. (hrudník./panvový airbag)
odkladací priečinok pred stredovou lakťovou opierkou
tempomat
multifunkčný volant
protisklzová regulácia náhonu (ASR)
elektronický systém stabilizácie (ESP®)
filter pevných častíc dieselových motorov
výstražná indikácia opotrebovania brzdového obloženia
čelné sklo z vrstveného skla
vyhrievateľné zadné okno s časovačom
detská poistka
Audio 20 USB
Elektronický imobilizér
ATTENTION ASSIST
výstražný tón a výstražná indikácia
lakťová opierka pre vodiča a spolujazdca
ukotvenie detskej sedačky ISOFIX vzadu
klimatizácia
zadné operadlá sedadiel sklopné
výstražný trojuholník
asistent brzdenia BAS
kotúčové brzdy 4-krát
stierač zadného skla s prepínaním intervalov
zadné hmlové svietidlá s technikou LED
KEYLESS GO starting function
odkladací priečinok v stredovej konzole
sériová výbava
funkcia ECO štart-stop
súprava na utesnenie pneumatík TIREFIT s el. kompresorom
Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
adaptívne brzdové svetlo
4 valc. naftový motor
parkovacia brzda elektrická
3. brzdové svetlo s technikou LED
rám okna a ozd. prvok spod. línie okien z čier. mat. um. hm.
palubný počítač
núdzové osvetlenie aktivované nárazom
zadné svietidlá vrát. obrysového svetla ako optického vlákna
kontrola výpadku žiaroviek
ovládač
nefajčiarsky balík vrátane 12 V zástrčky
asistent dynamického prejazdu zákrutou ESP®
okenné airbagy
multifunkčný volant
komfortný podvozok
Audio 20 USB
ATTENTION ASSIST
klimatizácia
kryt batožinového priestoru EASY-PACK
funkcia ECO štart-stop
adaptívne brzdové svetlo

Doplnková výbava vozidla

Kód výbavy

Popis výbavy

08R
0L
11U
14U
16U
17U
218
249
258
280
294
345
351
360
37B
428
429
475
482
500
51U
543
608
632
645
666
720
840
842
857
873
877
890
927
942
968
B59
H54
P27
P49
U01
U10
U12
U22
U25
U35
U59
U60
U62
ZVC

43,2 cm (17") disky z ľahkej zliatiny s mnoholúčovým dizajno
ľavostranné riadenie
Remote Online
balík integrácie smartfónu
Apple CarPlay
Android Auto
cúvacia kamera
vnútorné a vonk. zrkadlo na strane vodiča aut. zacloniteľné
COLLISION PREVENTION ASSIST
multifunkčný volant v koži
kolenný airbag
dažďový senzor
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
radiace páčky na volante
7G-DCT
kontrola tlaku v pneumatikách
terénny komfortný podvozok
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
čalúnenie stropu látka čierna
slnečné clony s osvetleným kozmetickým zrkadlom
adaptívny asistent diaľkového svetla
vysokovýkonné svetlomety s LED
zimné pneumatiky M+S 4-krát
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
pozdĺžny držiak na str. nosič z hliníka vo vysokol. čiernej
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo od B-stĺpika
sklopné operadlo sedadla spolujazdca
multimediálny displej
vyhrievanie sedadla pre vodiča a spolujazdca
náladové osvetlenie
veko batožinového priestoru EASY-PACK
konštrukcia pre stupeň čistoty spalín Euro 6
balík pre batožinový priestor
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
DYNAMIC SELECT
ozdobné prvky s matricovým vzhľadom čierne
línia Style
balík polarizačných spätných zrkadiel
indikácia stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
velúrové podlahové rohože
4-cestné nastavenie bedrovej opierky
nástupné lišty s nápisom »Mercedes-Benz«, osvetlené
zásuvka v batožinovom priestore
balík komfortu sedenia
aktívna kapota motora
balík vonkajšieho a vnútorného osvetlenia
Zvýhodnená cena

