Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0858061006

V I N : WDD1771871W005054

Čas vytlačenia ponuky: 12.12.2019 o 15:09.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ A 200 sedan
Objem valcov

Výkon

1 332 cm3

120 kW (163 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

3 403 km

9/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

5.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

121 g/km

irídiová strieborná metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO
0858061006
dvojfarebná nevská sivá/čierna
Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD1771871W005054

5

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

40 002 € s DPH

Áno

43 824 €
Výhodnejšie o 3 714 €
Cena nového od 43 824 €

Doplňujúce informácie
Predajné

Váš predajca
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava

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

015U
0167
016P
016U
017U
01U5
0213
0243
0258
0270
0286
0287
0294
02U8
0310

predvýbava pre Mercedes-Benz Link
miesto výroby vozidla Mexiko
vozidlo pre uvedenie na trh
Apple CarPlay
Android Auto
čiastočné uzatvorenie prívodu vzduchu v prednom module
priame riadenie
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
aktívny asistent brzdenia
anténa pre GPS
batožinová sieť na operadle vodiča a spolujazdca
operadlá sedadiel vzadu sklopné
airbag na ochranu kolien
chladivo alternatívne
dvojitý držiak pohárov

Juraj Ježík
+421918424251
J.Jezik@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

0351
0355
0362
0367
037B
03U6
0431
0440
0446
0475
0504
051B
051U
0549
0581
0598
0628
0668
06P5
079B
0809
08U6
08U8
0927
0936
0950
0968
0998
0B09
0B51
0B59
0FU1
0H44
0K13
0K31
0L
0L5C
0PAC
0PXM
0PXX
0PYY
0R01
0U01
0U10
0U55
0U59
0U60
0U62
0V50

systém núdzového volania Mercedes-Benz
rozšírené funkcie MBUX
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
súbor krajín centrálnej jednotky pre EHK/zvyšok sveta
galvanizované radiace páčky na volante
tempomat
dotykové pole
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
asistent sledovania povolenej rýchlosti
rating súboru krajín Euro NCAP
čalúnenie stropu látka čierna
multimediálny systém MBUX
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
filter pevných častíc benzínových motorov so senzorikou
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
zabezpečenie pri preprave s prepravnými úchytmi
riadiaci kód odbytu pre kód 475
predvýbava pre digitálne rádio
technické zmeny
zmena ovládania na volante
detský záchytný systém I-Size
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
odpájanie valcov
AMG line
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
obnovenie softvéru 1
ozdobné prvky hliník s pozdĺžnym výbrusom svetlý
servisný interval 25. 000 km
smernica o hluku podľa EHS R51-3
ľavostranné riadenie
multifunkčný športový volant v koži napa
základný balík výhod
riadiaci kód pre kontingent pre uvedenie na trh
riadiaci kód na priradenie výrobného závodu
riadiaci kód pre potlačenie trhovej vrstvy
letné pneumatiky
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatické vypínanie airbagu spolujazdca
náprava s viacerými ramenami
balík komfortu sedenia
ochrana chodcov
balík osvetlenia a videnia
rýchlostný a záťažový index 91W

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

014U
0218
0235
0249
0345
0429
0458
0500
0543
0642
0677
0772
07U4
0840
0859
0873
0877
0B18
0P44

integrácia chytrého telefónu
cúvacia kamera
aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné
dažďový senzor
7G-DCT
plne digitálny združený displej
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
slnečná clona s osvetleným kozmetickým zrkadlom
MULTIBEAM LED
komfortný podvozok so znížením
styling AMG
športové sedadlá
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
náladové osvetlenie
priečinok na okuliare pre vodiča
parkovací balík s cúvacou kamerou

Kód výbavy

Popis výbavy

0P49
0P55
0RQT
0U25
0U26
6DPR
9DY5
PDI
ZZ_PV1

balík zrkadiel
balík Night
45,7 cm (18") disky AMG z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov
prahové lišty s nápisom "Mercedes-Benz", osvetlené
podlahové rohože AMG
prepravné náklady
línia AMG
Predpredajný servis
Zľava predvádzacie/jazdené vozidlá

