Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0758098506

V I N : WDC2539891F449181

Čas vytlačenia ponuky: 09.12.2019 o 20:11.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
Objem valcov

Výkon

3 982 cm3

375 kW (510 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

11 428 km

3/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

11.9 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

270 g/km

Diamantová biela

Interiér

Identifikačné číslo

koža napa čierna

0758098506

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC2539891F449181

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

101 430 € s DPH

Áno

119 328 €
Výhodnejšie o 17 898 €
Cena nového od 119 328 €

Doplňujúce informácie

Váš predajca
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska 7
841 03 Bratislava

akcia demo
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

294
309
345
421
467
580
916
B03
D6S
DPR
K11
U47
U70

airbag na ochranu kolien
dvojitý držiak pohárov
dažďový senzor
9G-TRONIC
zverný diferenciál AMG zadnej nápravy elektronický
automatická klimatizácia THERMATIC
palivová nádrž s väčším objemom 66 l
funkcia ECO štart-stop
bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
adaptívne brzdové svetlo
odtrhová hrana AMG
vysokovýkonná kompozitná brzdová sústava AMG

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

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

11U
11V
218
233
235
237
238
23P
242
249
253
255
266
268
269
270
271
274
275
299
300
351
360
37B
401
448
475
489
500
513
51U
531
550
611
628
642
666
720
723
739
772
776
810
815
824
840
846
871
876
877
889
890
893
8U8
900
927
968
99B
B51
B59
L6K
P17
P44
P49
P60
P86
P90
R01
RWE
U01

Remote Online
index nosnosti a rýchlostný index 105 Y XL + 107 Y XL
cúvacia kamera
pilot udržiavania odstupu DISTRONIC s riadiacim pilotom
parkovací pilot so systémom PARKTRONIC
aktívny asistent sledovania mŕtveho uhla
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
balík asistenčných jazdných systémov plus
sedadlo spolujazdca elektricky nast. s pamäťovou funkciou
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné
PRE-SAFE® PLUS
traťové tempo AMG (AMG Track Pace)
asistent riadenia
aktívny asistent brzdenia s funkciou prejazdu križovatkou
asistent prejazdu križovatkou
anténa pre GPS
PRE-SAFE® PLUS
telefónna anténa
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
systém PRE-SAFE®
brzda PRE-SAFE® s rozpoznávaním chodcov
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
dotykové pole s ovládačom
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
VZDUCHOVÉ OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
asistent sledovania dopravných značiek
čalúnenie stropu látka čierna
COMAND Online
spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP®
osvetlenie okolia vo vonkajších zrkadlách
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
Intelligent Light System s LED (pravostranná premávka)
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
pozdĺžny držiak na strešný nosič čierny
kryt ložného priestoru EASY-PACK
ozdobné prvky so vzhľadom čierneho klavírového laku/hliník s
styling AMG
rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG
ozvučovací systém s priestorovým zvukom Burmester®
prehrávač DVD
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
stúpadlá so vzhľadom hliníka s gumovými nopkami
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
balík osvetlenia vnútorného priestoru
náladové osvetlenie
KEYLESS-GO
zadné výklopné dvere EASY-PACK
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
detský záchytný systém I-Size
exteriérový balík pochrómovaných doplnkov
emisná norma Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
volant AMG Performance koža napa/mikrovlákno DINAMICA
komfortný balík KEYLESS-GO
parkovací balík
balík zrkadiel
balík AMG Night
interiér Mercedes-AMG
exteriér Mercedes-AMG
letné pneumatiky
53,3 cm (21") kované disky AMG s dizajnom krížových lúčov
zobrazenie stavu zadného pásu na združenom prístroji

Kód výbavy

Popis výbavy

U09
U10
U22
U26
U35
U60
U78
Y04
PDI
PDI

prístrojová doska a horné hrany dverí v imitácii kože ARTICO
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
podlahové rohože AMG
12 V zásuvka v ložnom priestore
ochrana chodcov
výfuková sústava AMG Performance prepínateľná
bezpečnostné pásy v krištáľovej sivej
Predpredajný servis
Predpredajný servis

