Nové osobné vozidlo
I D : 0858020203

V I N : WDD2130231A567165

Čas vytlačenia ponuky: 29.01.2020 o 18:42.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ E 400 d 4MATIC sedan
Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel k priamemu odberu s mimoriadnym cenovým zvýhodnením a tiež s výhodným financovaním na 3 roky s nulovým navýšením cez
Mercedes-Benz Financial Service!

Objem valcov

2 925

Výkon

cm3

250 kW (340 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

3 km

—

Typ prevodovky

Systém pohonu

9 - stupňová automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

—

Kombinované emisie

Farba

—

hyacintová červená designo met

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Norwich čierna

0858020203

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2130231A567165

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

73 684 € s DPH

Áno

Výhodnejšie o 8 000 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Predajné

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
294
299
421
580
K11

predvýbava pre Mercedes-Benz L ink
airbag na ochranu kolien
systém PRE-SAFE®
9G-TRONIC
automatická klimatizácia THERM ATIC
adaptívne brzdové svetlo

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

01U
032
08U
09U
14U
16U
17U
233
235
23P
246
249
266
270
274
287
2U1
2U8
309
30P
351
355
357
362
367
37B
3U1
428
448
464
474
475
481
485
500
501
506
51U
628
642
666
6P5
737
809
824
82R
840
868
871
873
876
881
889
891
8U2
8U6
8U7
8U8
916
927
968
998
B59
D6S
DPR
H78
K13
K27
L3B
LS2
P14
P15
P17
P35

predvýbava pre navigačné služb y
skúška hluku od prevodovky
predvýbava pre nastavenie vozi dla
predvýbava pre monitorovanie v ozidla
integrácia smartfónu
integrácia smartfónu (Apple Ca rPlay)
integrácia smartfónu (Android Auto)
aktívny asistent udržiavania o dstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
balík asistenčných jazdných sy stémov
analógové hodiny
vnútorné a vonkajšie zrkadlo a utomaticky zacloniteľné
asistent riadenia
anténa pre GPS
telefónna anténa
operadlá zadných sedadiel sklo pné
žalúzie chladiča
chladivo alternatívne
dvojitý držiak pohárov
balík odkladacích priestorov
systém núdzového volania Merce des-Benz
predvýbava pre navigáciu
navigácia prostredníctvom kart y SD
komunikačný modul (LTE) na pou žívanie služieb Mercedes me co
predvýbava pre Aktuálne inform ácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zo šit po slovensky
centrálna jednotka pre Európu/ SNŠ/Mongolsko
radiace páčky DIRECT SELECT na lakované
dotykové pole s ovládačom
širokouhlý kokpit
filter pevných častíc dieselov ých motorov
systém na kontrolu tlaku v pne umatikách
ochrana spodku
podvozok AGILITY CONTROL so se lektívnym systémom tlmenia
vonkajšie zrkadlá elektricky s klopné
360-stupňová kamera
Audio 20 GPS
čalúnenie stropu látka čierna
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
inteligentný systém osvetlenia s LED pre pravostrannú premáv
zabalenie pre expedované vozid lá bez prepravných ôk
riadiaci kód odbytu pre kód 47 5
stredová konzola drevo jaseň č ierne s otvorenými pórmi
technické zmeny
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
45,7 cm (18") disky z ľahkej z liatiny s 5-lúčovým dizajnom
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
multimediálny displej
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel pre vodič a a spolujazdca
balík osvetlenia vnútorného pr iestoru
komfortné zatváranie veka bato žinového priestoru
KEYLESS-GO
náladové osvetlenie
čelné sklo s optimalizovanou h motnosťou
zmena ovládania na volante
zadný bezp. pás s obmedzovačom sily pásu a jemným zadržaním
uchytenie detskej sedačky i-Si ze
palivová nádrž 66 l
emisná norma Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osve dčenia o evidencii časť II
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
DYNAMIC SELECT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
ozdobné prvky hliník s výbruso m so vzhľadom uhlíkových vláki
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
multifunkčný športový volant v koži napa
Rohbaulaststufe 2
interiér AVANTGARDE
exteriér AVANTGARDE
balík KEYLESS-GO
MULTIBEAM LED

Kód výbavy

Popis výbavy

P47
P49
P65
PAN
PBF
PZB
PZZ
R01
R66
U01
U10
U12
U13
U22
U60
U79
U85
V69

parkovací balík s 360-stupňovo u kamerou
balík zrkadiel
balík komfortu sedenia
SPORTSTYLE Avantgarde
predvýbava pre balík konektivi ty pre navigáciu
riadiaci kód pre odlišné uvoľn enie do predaja
riadenie opatrení WLTP
letné pneumatiky
pneumatiky na núdzový dojazd
indikácia stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatická deaktivácia airbag u spolujazdca
velúrové podlahové rohože
plaketa pre mimoriadny model
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
ochrana chodcov s aktívnou kap otou motora
čistenie spalín diesel. motoro v BlueTEC (SCR) 3. generácie
zásobník na AdBlue® s väčším o bjemom
rýchlostný a záťažový index 10 0Y XL

