Nové osobné vozidlo
I D : 0858075353

V I N : WDC1569081J600530

Čas vytlačenia ponuky: 11.12.2019 o 02:10.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLA 200 d
Objem valcov

Výkon

2 143 cm3

100 kW (136 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

—

—

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

5.9 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

155 g/km

rifľová modrá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
0858075353
Maringá čierna s bielymi švami
Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC1569081J600530

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

32 596 € s DPH

Áno

40 596 €
Výhodnejšie o 8 000 €
Cena nového od 40 596 €

Doplňujúce informácie
Predajné

Váš predajca
MOTOR - CAR Košice s.r.o.
Dopravná 5
040 01 Košice

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
0290
0428
0429
0440
0442
0474
0485
0520
0538
0580
0893
0B03
0B59
0K11

predvýbava pre Mercedes-Benz Link
okenné airbagy
radiace páčky na volante
7G-DCT - dvojspojková prevodovka automatická
tempomat
multifunkčný volant
filter pevných častíc dieselových motorov
komfortný podvozok
Audio 20 USB
ATTENTION ASSIST
klimatizácia
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
funkcia ECO štart-stop
DYNAMIC SELECT
adaptívne brzdové svetlo

Ladislav Holop
+421918424213
L.Holop@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

0U59
0U62
6D6S
6DPR

balík komfortu sedenia
balík osvetlenia a videnia
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

001R
0059
0108
011U
014U
016U
017U
0194
0234
0235
0258
0280
0294
02U8
0345
0351
0362
037B
03U1
0475
04U7
051U
0543
0608
0632
0666
06P5
0720
0809
0840
0873
0927
0968
0996
0B09
0B51
0H81
0K13
0K27
0L
0P55
0P59
0PXV
0PZB
0PZO
0R05
0U01
0U10
0U43
0U60
0V84

45,7 cm (18") disky z ľ. zliatiny s dizajnom 5 zdvoj. lúčov
modelový rok
Riadiaci kód
predvýbava pre služby Online na diaľku
balík integrácie smartfónu
Apple CarPlay
Android Auto
zmena procesu čalúnenia stropu vo výrobnom závode Rastatt
asistent sledovania mŕtveho uhla
aktívny asistent parkovania
aktívny asistent brzdenia
multifunkčný volant v koži
airbag na ochranu kolien
chladivo alternatívne
dažďový senzor
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
centrálna jednotka pre Európu/SNŠ/Mongolsko
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
ochrana pred stratou napätia funkcie štart - stop
čalúnenie stropu látka čierna
slnečné clony s osvetleným kozmetickým zrkadlom
adaptívny asistent diaľkového svetla
vysokovýkonné svetlomety s LED
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
riadiaci kód odbytu pre kód 475
pozdĺžny držiak na str. nosič z hliníka vo vysokol. čiernej
technické zmeny
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
riadiaci kód pre zmenu na WLTP
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
TIREFIT s kompresorom na nahustenie pneumatiky
ozdobné prvky s plachetnicovým vzhľadom
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
ľavostranné riadenie
balík Night
Urban
riadiaci kód na priradenie výrobného závodu
riadiaci kód pre odlišné uvoľnenie do predaja
riadiaci kód odbytu
pneumatiky s optimalizovaným valivým odporom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bočná sieť na batožinu v batožinovom priestore
aktívna kapota motora
rýchlostný index a index nosnosti 97V

