Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0858039122

V I N : WDD2906891A001982

Čas vytlačenia ponuky: 11.12.2019 o 09:33.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

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

Výkon

3 982 cm3

470 kW (639 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

11 976 km

1/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

11.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

257 g/km

briliantová modrá designo
magno

Interiér

Identifikačné číslo

koža napa Exklusiv STYLE
dvojfarebná sedlová
hnedá/čierna

0858039122

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2906891A001982

5

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

179 900 € s DPH

Áno

200 958 €
Výhodnejšie o 21 058 €

Doplňujúce informácie

Cena nového od 200 958 €

vozidlo možno obhliadnuť po tel. kontakte
Autorizovaná servisná história, predajné

Navyše s vozidlom môžete získať:

Váš predajca
Motor-Car Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30
911 01 Trenčín - Zámostie

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
201
270
274
294
421
464
467
475
489
51U
580
628

predvýbava pre Mercedes-Benz Link
riadenie zadnej nápravy
anténa GPS
telefónna anténa
airbag na ochranu kolien
AMG SPEEDSHIFT MCT 9G
širokouhlý kokpit
zverný diferenciál AMG zadnej nápravy elektronický
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
AMG RIDE CONTROL+
čalúnenie stropu látka čierna
automatická klimatizácia THERMATIC
adaptívny asistent diaľkového svetla plus

Jaroslav Novotný
+421918500176
J.Novotny@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

642
810
890
915
B59
R01
U10
U26
U78
U98

MULTIBEAM LED
systém ozvučenia Burmester® s priestorovým zvukom
zadné výklopné dvere EASY-PACK
palivová nádrž s väčším objemom (80 l)
AMG DYNAMIC SELECT
letné pneumatiky
sedadlo spolujazdca s rozpoznávaním zaťaženia WSS
podlahové rohože AMG
výfuková sústava AMG Performance prepínateľná
lítiovo-iónový akumulátor

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

01U
02U
063
08U
09U
0L
12U
14U
14V
16U
228
231
233
235
23P
249
256
266
275
287
293
2U8
30P
310
312
351
362
367
37B
3U1
401
432
443
446
463
466
500
501
502
513
51B
524
531
543
546
551
568
598
6P5
809
824
840
866
871
872
875
882
883

predvýbava pre navigačné služby
predvýbava pre funkciu kancelárie vo vozidle
balík 05
Predvýbava pre nastavenie vozidla
predvýbava pre monitorovanie vozidla
ľavostranné riadenie
predvýbava pre službu osobného asistenta
integrácia chytrého telefónu
index nosnosti a rýchlostný index 103Y XL +105Y XL
Apple CarPlay
nezávislé kúrenie
ovládanie garážovej brány
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
parkovací pilot
balík asistenčných jazdných systémov
vnútorné zrkadlo automaticky zacloniteľné
AMG Track Pace
asistent riadenia
pamäťový balík
EASY-PACK Quickfold
bočné airbagy vzadu
chladivo alternatívne
balík odkladacích priestorov
dvojitý držiak pohárov
slnečná roleta mechanická pre zadné okno
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me co
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
centrálna jednotka pre Európu/SNŠ/Mongolsko
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
balík aktívnych viackrivkových sedadiel
volant AMG Performance vyhrievaný
dotykové pole
projekčný displej
ložiská motora AMG dynamické
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
aktualizácia pre COMAND počas viacerých rokov
vasistent sledovania dopravných značiek
rating súboru krajín Euro NCAP
ochrana pri preprave
COMAND Online
slnečné clony vyťahovacie
automatická regulácia rýchlosti
poplašné zariadenie (EDW)
zadná lavica na sedenie trojmiestna
filter pevných častíc benzínových motorov so senzorikou
riadiaci kód odbytu pre kód 475
technické zmeny
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
predvýbava pre zábavnú techniku a komfort
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel vzadu
ostrekovače čelného skla a dýzy ostrekovačov čelného skla
zabezpečenie vnútorného priestoru
servozatváranie

Kód výbavy

Popis výbavy

889
891
896
897
8U6
8U7
8U8
902
906
927
968
97B
998
99B
B24
B26
B51
D6S
DPR
H32
K14
K27
K31
K32
K33
K34
L6J
P17
P21
P44
P49
P54
P68
P71
P72
PZZ
RWE
U01
U60
U69
U94

KEYLESS-GO
náladové osvetlenie
predvýbava pre digitálny kľúč od vozidla pre chytrý telefón
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia
zmena ovládania na volante
zadný bezp. pás s obmedzovačom sily pásu a jemným zadržaním
detský záchytný systém I-Size
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
obmedzenie hluku motora pomocou reproduktorov
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“
diaľkový ovládač na nezávislé kúrenie
aerodynamický balík AMG
TIREFIT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
ozdobné prvky drevo jaseň sivé s otvorenými pórmi
servisný interval 20. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
smernica o hluku podľa EHS R51-3
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
volant AMG Performance v koži napa
balík komfortnej výbavy KEYLESS-GO
balík AIR-BALANCE
parkovací balík s cúvacou kamerou
balík zrkadiel
balík ochrany proti krádeži
balík tepelného komfortu
balík AMG DYNAMIC PLUS
riadenie komfortu ENERGIZING
riadenie opatrení WLTP
53,3 cm (21") kované disky AMG s dizajnom krížových lúčov
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
ochrana chodcov
brzdové strmene AMG nalakované nažlto
zadné krídlo statické

