Nové osobné vozidlo
I D : 0958030019

V I N : WDD2220351A515246

Čas vytlačenia ponuky: 29.01.2020 o 19:32.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ S 400 d 4MATIC sedan
Objem valcov

Výkon

2 925 cm3

250 kW (340 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

—

—

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

166 g/km

selenitová sivá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

koža napa čierna

0958030019

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2220351A515246

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

125 364 € s DPH

Áno

Váš predajca
Motor-Car Žilina, s.r.o.
Rosinská cesta 8446/5
010 08 Žilina

Doplňujúce informácie
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
008U
009U
014U
016U
017U
0351
0362
0367
037B
0401
0421
0448
0474

predvýbava pre navigačné služby
predvýbava pre funkciu kancelárie vo vozidle
predvýbava pre nastavenie vozidla
predvýbava pre monitorovanie vozidla
balík integrácie smartfónu
integrácia smartfónu (Apple CarPlayTM)
integrácia smartfónu (Android Auto)
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
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
9G-TRONIC
dotykové pole s ovládačom
filter pevných častíc dieselových motorov

Jaroslav Gajdošík
+421905681558
J.Gajdosik@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

0475
0501
0513
051U
0531
0546
0581
0776
0897
08U0
0927
0968
0K11
0K32
0K33
0K34
0L
0P17
0P35
0P64
0R01
0U01
0U60
0U79
0U85
S011#
S020#
S064#
S111#
S121#
S128#
S155#
S164#
S213#
S223#
S241#
S290#
S292#
S345#
S352#
S472#
S489#
S516#
S518#
S538#
S630#
S760#
S863#
S953#
SB67#
SM05#
SS03#
SS83#

systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
360-stupňová kamera
asistent sledovania dopravných značiek
čalúnenie stropu látka čierna
COMAND Online
aktívny asistent sledovania obmedzenia rýchlosti
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia
zásobník čistiacej kvapaliny vyhrievaný
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
adaptívne brzdové svetlo
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
ľavostranné riadenie
balík KEYLESS-GO
MULTIBEAM LED
pamäťový balík pre vodiča a spolujazdca
letné pneumatiky
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
ochrana chodcov s aktívnou kapotou motora
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže na AdBlue®
zásobník na AdBlue® s väčším objemom
asistent osvetlenia vozidla
lekárnička
asistent jazdy pri bočnom vetre
reproduktory s technológiou Frontbass
predné sedadlá s funkciou EASY-ENTRY
tepelnoizolačné sklo pre bočné, zadné a čelné okno
odkladacia skrinka zamykateľná, klimatizovaná a osvetlená
ADAPTIVE BRAKE s funkciou HOLD
priame riadenie
lavica na sedenie so sklopnou stredovou lakťovou opierkou
predné sedadlá elektricky nastaviteľné
okenné airbagy
bočný airbag pre vodiča a spoluj. (komb. hrud./panv. airbag)
stierače s dažďovým senzorom
digitálny návod na obsluhu pre COMAND Online
elektronický systém stabilizácie (ESP®)
AIRMATIC
systém PRE-SAFE® s impulzom PRE-SAFE®
multimediálne rozhranie
ATTENTION ASSIST
výstražný trojuholník
asistent brzdenia BAS
zadné hmlové svietidlá s tech. LED, v strede zadn. spojlera
sériová výbava
kľúč od vozidla vo vysokolesklej čiernej s ozdobným rámom v matnej chrómovej
6-valcový dieselový motor
parkovacia brzda elektrická
asistent dynamického prejazdu zákrutou ESP®

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

01U6
0233
0235
023P
0249
0266
0275
02U1
0310
03U1
0413
0436
0502
0503
051B

chladiace médium R744
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC
balík asistenčných jazdných systémov
vnútor. a vonk. zrkadlo na strane vodiča autom. zacloniteľné
aktívny asistent riadenia
pamäťová funkcia
žalúzie chladiča
dvojitý držiak pohárov
centrálna jednotka pre Európu/SNŠ/Mongolsko
panoramatická posuvná strecha
komfortné opierky hlavy pre vodiča a spolujazdca
aktualizácia pre COMAND počas viacerých rokov
predvýbava pre parkovacieho asistenta ovládaného na diaľku
rating súboru krajín Euro NCAP

Kód výbavy

Popis výbavy

053V
0543
0551
0582
0628
0642
06P5
0769
0772
0800
0810
0871
0874
0881
0882
0883
0889
0891
08U6
08U8
0950
0998
099B
0B09
0H28
0K13
0K27
0L5C
0LS2
0P54
0PBH
0PZB
0R66
0U10
0U26
0U82
6D6S
6DPR

index nosnosti a kategória rýchlosti 99Y XL + 102Y XL
dvojitá slnečná clona
poplašné zariadenie s predvýbavou pre upovedomenie o škode počas parkovania
automatická klimatizácia THERMOTRONIC vzadu
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
LED Intelligent Light System pre pravostrannú premávku
riadiaci kód odbytu pre kód 475
50,8 cm (20") disky AMG z ľ. zl. s mnoholúčovým dizajnom
styling AMG
technické zmeny
ozvučovací systém s priestorovým zvukom Burmester®
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
MAGIC VISION CONTROL
diaľkové zatváranie veka batožinového priestoru
zabezpečenie vnútorného priestoru
servozatváranie
KEYLESS-GO
náladové osvetlenie (64 farieb a 10 farebných svetov)
zmena ovládania na volante
detský záchytný systém I-Size
AMG Line
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
drevo designo jaseň hnedé s otvorenými pórmi
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
multifunkčný športový volant v koži napa
Rohbaulaststufe 2
balík ochrany proti krádeži s predvýbavou pre upovedomenie o škode počas parkovania
parkovací balík s ovládaním na diaľku
riadiaci kód pre odlišné uvoľnenie do predaja
pneumatiky na núdzový dojazd
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
podlahové rohože AMG s nápisom »AMG«
2 prípojky USB vzadu
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady

