Nové osobné vozidlo
I D : 0858043138

V I N : WDC2923241A142755

Čas vytlačenia ponuky: 11.12.2019 o 01:46.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC kupé
Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel k priamemu odberu GLE kupé a SUV s mimoriadnym cenovým zvýhodnením tiež so zvýhodneným financovaním cez Mercedes-Benz
Financial Service!

Objem valcov

2 987

Výkon

cm3

190 kW (258 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

14 km

—

Typ prevodovky

Systém pohonu

9 - stupňová automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

—

Kombinované emisie

Farba

—

irídiová strieborná metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

koža napa/mikrovlákno
DINAMICA

0858043138

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC2923241A142755

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

77 976 € s DPH

Áno

Výhodnejšie o 15 000 €

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
218
421
474
560
818
890
915
B03
B59

predvýbava pre Mercedes-Benz L ink
cúvacia kamera
9G-TRONIC
filter pevných častíc dieselov ých motorov
predné sedadlá elektricky nast aviteľné
prehrávač CD
zadné výklopné dvere EASY-PACK
palivová nádrž s väčším objemo m
funkcia ECO štart-stop
AMG DYNAMIC SELECT

Kód výbavy

Popis výbavy

K11
U08
U22
U77

adaptívne brzdové svetlo
horná časť prístrojovej dosky v imitácii kože ARTICO
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
zariadenie na čistenie spalín dieselových motorov BlueTEC vr

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

11U
14U
16U
17U
1U7
215
233
235
237
238
23P
244
249
253
266
268
269
271
277
282
294
2U8
300
351
362
37B
3U1
413
45V
475
481
489
4U5
4U7
500
51U
522
543
550
581
587
628
642
666
690
6P5
724
739
772
809
840
846
857
872
873
876
889
893
927
968
996
99B
B09
B12

predvýbava pre služby Online n a diaľku
balík integrácie smartfónu
Apple CarPlay
Android Auto
senzor zarosenia okien
adaptívny systém tlmenia plus
aktívny asistent udržiavania o dstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania
aktívny asistent sledovania mŕ tveho uhla
aktívny asistent udržiavania j azdného pruhu
balík asistenčných jazdných sy stémov
športové sedadlá pre vodiča a spolujazdca
vnútor. a vonk. zrkadlo na str ane vodiča autom. zacloniteľné
PRE-SAFE® PLUS
DISTRONIC PLUS s podporou pre priečnu premávku (DTR+Q)
BAS PLUS
aktívny asistent brzdenia s fu nkciou podpory prejazdu križov
PRE-SAFE® PLUS
multifunkčný športový volant
možnosť nakladania skrz
airbag na ochranu kolien
chladivo alternatívne
brzda PRE-SAFE®
systém núdzového volania Merce des-Benz
komunikačný modul (LTE) na pou žívanie služieb Mercedes me co
návod na obsluhu a servisný zo šit po slovensky
centrálna jednotka pre Európu/ SNŠ/Mongolsko
panoramatická posuvná strecha
rýchlostný index a index nosno sti 107Y + 111Y
systém na kontrolu tlaku v pne umatikách
technická ochrana spodku
balík AIRMATIC
obmedzenie rozsahu nastaviteľn osti sedadla spolujazdca
ochrana pred stratou napätia f unkcie štart - stop
vonkajšie zrkadlá elektricky s klopné
čalúnenie stropu látka čierna
Audio 20 CD vrátane predvýbavy pre Garmin® MAP PILOT
dvojitá slnečná clona
spájacie zariadenie so stabili záciou prívesu systémom ESP®
automatická klimatizácia THERM OTRONIC
osvetlenie okolia s premietaní m loga značky
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
Intelligent Light System s LED pravostrannú premávku
zabalenie pre expedované vozid lá bez prepravných ôk
koleso na núdzový dojazd iesto TIREFIT)
riadiaci kód odbytu pre kód 47 5
predvýbava pre systémy strešný ch nosičov
ozdobné prvky hliník s pozdĺžn ym výbrusom svetlý
styling AMG
technické zmeny
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
stúpadlá osvetlené so vzhľadom hliníka a s gumovými nopkami
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel vzadu
vyhrievanie sedadiel pre vodič a a spolujazdca
náladové osvetlenie
KEYLESS-GO
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
konštrukcia pre stupeň čisteni a spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osve dčenia o evidencii časť II
riadiaci kód pre zmenu na WLTP
aktívne nastaviteľné tlmenie „ normálne otvorené“
kompresor chladenia s magnetic kou spojkou
náradie na výmenu kolesa

Kód výbavy

Popis výbavy

D6S
DPR
K13
P31
P49
P52
P55
PED
PZB
R01
RWF
U01
U10
U13
U28
U60
U66

servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
servisný interval 25. 000 km
exteriér AMG Line
balík zrkadiel
exteriér OrangeArt Edition
balík Night
interiér OrangeArt Edition
riadiaci kód pre odlišné uvoľn enie do predaja
letné pneumatiky
53,3 cm (21") disky AMG z ľahk ej zliatiny s dizajnom 5 zdvoj
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatické vypínanie airbagu spolujazdca
plaketa pre mimoriadny model
optimalizované chladenie bŕzd
ochrana chodcov
podlahové rohože pre mimoriadn y model

