Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0858025160

V I N : WDD2573231A032967

Čas vytlačenia ponuky: 12.12.2019 o 14:48.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ CLS 400 d 4MATIC
Objem valcov

Výkon

2 925 cm3

250 kW (340 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

1 040 km

8/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

159 g/km

čierna

Interiér

Identifikačné číslo

koža béžová
macchiato/magmová sivá

0858025160

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2573231A032967

5

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

79 990 € s DPH

Áno

Výhodnejšie o 16 808 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Autorizovaná servisná história, 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

001U
002U
0032
0059
0063
008U
009U
012U
014U
015U
016U
017U
0246
0270
0274

predvýbava pre navigačné služby
predvýbava pre funkciu kancelárie vo vozidle
skúška hluku od prevodovky
modelový rok
balík 05
predvýbava pre nastavenie vozidla
predvýbava pre monitorovanie vozidla
predvýbava pre službu osobného asistenta
integrácia chytrého telefónu
predvýbava pre Mercedes-Benz Link
Apple CarPlay
Android Auto
analógové hodiny
anténa pre GPS
telefónna anténa

Motor-Car Trnava, s.r.o.
Nitrianska cesta 28
917 00 Trnava
Juraj Smák
+421918500239
J.Smak@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

0287
0294
02U1
02U8
0351
0362
0367
037B
039V
03U1
0421
0428
0448
0474
0475
0502
0513
051B
0546
055U
0580
0666
06P5
0738
0776
0809
0824
0876
0891
08U6
08U7
08U8
0927
0968
0998
099B
0B18
0B51
0B59
0B63
0K13
0K27
0K32
0K33
0K34
0L
0P29
0P35
0PZO
0R03
0R06
0U01
0U10
0U60
0U79
0U85
6D6S

EASY-PACK-Quickfold
airbag na ochranu kolien
AIRPANEL
chladivo alternatívne
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
index nosnosti a rýchlostný index 98Y XL + 100Y XL
centrálna jednotka pre Európu/SNŠ/Mongolsko
9G-TRONIC
radiace páčky na volante
dotykové pole s ovládačom
filter pevných častíc dieselových motorov
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
aktualizácia pre COMAND počas viacerých rokov
asistent sledovania dopravných značiek
rating súboru krajín Euro NCAP
automatická regulácia rýchlosti
čalúnenie stropu látka béžová macchiato
automatická klimatizácia THERMATIC
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
riadiaci kód odbytu pre kód 475
stredová konzola drevo brest svetlohnedé s otvorenými pórmi
rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG
technické zmeny
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
balík osvetlenia vnútorného priestoru
prémiové náladové osvetlenie
zmena ovládania na volante
zadný bezp. pás s obmedzovačom sily pásu a jemným zadržaním
uchytenie detskej sedačky i-Size
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“
priečinok na okuliare pre vodiča
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
športový zvuk motora
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
ľavostranné riadenie
interiér AMG Line
MULTIBEAM LED
riadiaci kód odbytu
športové pneumatiky
zvukovo optimalizované pneumatiky s penovým pohlcovačom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
ochrana chodcov
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže na AdBlue®
zásobník na AdBlue® s väčším objemom
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0233
0235
023P
0249
0266
0275
0309
030P
0401
0459
0464

aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania
balík asistenčných jazdných systémov
zrkadlo automaticky zacloniteľné
asistent riadenia
pamäťový balík
dvojitý držiak pohárov
balík odkladacích priestorov
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
podvozok DYNAMICKÉ OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE s nastaviteľným tlmením
širokouhlý kokpit

Kód výbavy

Popis výbavy

0481
0500
0501
0531
0628
0642
0772
0810
0840
0866
0871
0872
0881
0889
0896
0897
0902
0906
0916
0H05
0L3B
0P17
0P31
0P47
0P49
0P68
0RRF
0U26
PDI

ochrana spodku
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
COMAND Online
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
MULTIBEAM LED
styling AMG
systém ozvučenia Burmester® s priestorovým zvukom
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
predvýbava pre zábavnú techniku a komfort
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel vzadu
diaľkové zatváranie veka batožinového priestoru
KEYLESS-GO
predvýbava pre digitálny kľúč od vozidla pre chytrý telefón
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca
palivová nádrž s väčším objemom (66 l)
ozdobné prvky drevo brest svetlohnedé s otvorenými pórmi
multifunkčný športový volant v koži napa
komfortný balík KEYLESS-GO
exteriér AMG Line
parkovací balík s 360-stupňovou kamerou
balík zrkadiel
balík tepelného komfortu
48,3 cm (19") disky AMG z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov
podlahové rohože AMG
Predpredajný servis

