Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0958030023

V I N : W1K2221591A530422

Čas vytlačenia ponuky: 21.01.2020 o 06:49.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC sedan dlhá verzia
Objem valcov

Výkon

2 987 cm3

270 kW (367 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

7 km

1/2020

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

8.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

189 g/km

obsidiánová čierna metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

koža napa Exklusiv AMG Line
Plus čierna

0958030023

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1K2221591A530422

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

151 834 € s DPH

Áno

151 842 €
Výhodnejšie o 8 €
Cena nového od 151 842 €

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

001U
002U
008U
009U
014U
016U
017U
0260
0276
0351
0362
0367
037B
0401
0421

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)
bez označenia typu na veku batožinového priestoru
sedadlá s pamäťou vzadu
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

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

Kód výbavy

Popis výbavy

0448
0472
0475
0501
0513
0531
0546
0581
061U
0776
0897
08U0
0903
0927
0968
0B01
0B51
0K11
0K32
0K33
0K34
0L
0P35
0P64
0R01
0U01
0U60
S011#
S055#
S064#
S121#
S124#
S128#
S290#
S292#
S345#
S352#
S440#
S489#
S516#
S518#
S538#
S760#
S953#
SM04#

dotykové pole s ovládačom
filter pevných častíc pre benzínový motor
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
360-stupňová kamera
asistent sledovania dopravných značiek
COMAND Online
aktívny asistent sledovania obmedzenia rýchlosti
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
čalúnenie stropu designo mikrovlákno DINAMICA čierna
rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia
zásobník čistiacej kvapaliny vyhrievaný
vyhrievanie sedadiel plus vzadu
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
EQ Boost
TIREFIT
adaptívne brzdové svetlo
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
ľavostranné riadenie
MULTIBEAM LED
pamäťový balík pre vodiča a spolujazdca
letné pneumatiky
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
ochrana chodcov s aktívnou kapotou motora
asistent osvetlenia vozidla
výfuková sústava 2-vetvová s viditeľnými koncovkami výfuku
asistent jazdy pri bočnom vetre
predné sedadlá s funkciou EASY-ENTRY
zásuvky 12 V
tepelnoizolačné sklo pre bočné, zadné a čelné okno
okenné airbagy
bočný airbag pre vodiča a spoluj. (komb. hrud./panv. airbag)
stierače s dažďovým senzorom
digitálny návod na obsluhu pre COMAND Online
tempomat
AIRMATIC
systém PRE-SAFE® s impulzom PRE-SAFE®
multimediálne rozhranie
ATTENTION ASSIST
asistent brzdenia BAS
sériová výbava
6 valc. motor so vstrekovaním

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0223
0231
0233
0235
023P
0249
0266
0275
0297
02U8
0310
03U1
0402
0413
0432
0439
0443
0452
0463
0481
0502
0503
051B

zadné sedadlá elektr. nastaviteľné vrátane pamäťovej funkcie
ovládanie garážovej brány
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
slnečné rolety elektrické v zadných bočných dverách vľavo/vpravo
chladivo alternatívne
dvojitý držiak pohárov
centrálna jednotka pre Európu/SNŠ/Mongolsko
klimatizácia sedadiel vzadu
panoramatická posuvná strecha
balík aktívnych viackrivkových sedadiel
komfortné opierky hlavy EASY ADJUST
vyhrievanie volantu
poloha sedadla spolujazdca pre prevádzku so šoférom
projekčný displej
ochrana spodku
aktualizácia pre COMAND počas viacerých rokov
predvýbava pre parkovacieho asistenta ovládaného na diaľku
rating súboru krajín Euro NCAP

Kód výbavy

Popis výbavy

053V
0540
0582
0610
0628
0642
06P5
0735
0772
0800
0810
0840
0871
0874
0881
0883
0889
0891
08U6
08U8
0902
0906
0907
0950
0956
0998
099B
0AA6
0B10
0H27
0K13
0K26
0K27
0K31
0L6J
0LS2
0P07
0P09
0P17
0P21
0P34
0P69
0PBH
0PZB
0RRM
0U10
0U25
0U26
0U82
6D6S
6DPR
PDI

index nosnosti a kategória rýchlosti 99Y XL + 102Y XL
slnečná roleta elektrická pre zadné okno
automatická klimatizácia THERMOTRONIC vzadu
asistent nočného videnia plus
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
LED Intelligent Light System pre pravostrannú premávku
riadiaci kód odbytu pre kód 475
balík ozdobných prvkov Exklusiv
styling AMG
technické zmeny
ozvučovací systém s priestorovým zvukom Burmester®
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
MAGIC VISION CONTROL
diaľkové zatváranie veka batožinového priestoru
servozatváranie
KEYLESS-GO
náladové osvetlenie (64 farieb a 10 farebných svetov)
zmena ovládania na volante
detský záchytný systém I-Size
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca
vyhrievaná lakťová opierka vzadu, ako aj stredová konzola
AMG Line
AMG Line Plus
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“
VARIANT SO ZVÝŠENÝM VÝKONOM 1
systém palivovej nádrže pre normu Euro 6d
drevo designo jaseň čierne s otvorenými pórmi
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre vypnutie dažďového senzoru
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
smernica o hluku podľa EHS R51-3
volant AMG Performance v koži napa
Rohbaulaststufe 2
balík pre prevádzku so šoférom
balík tienenia
balík KEYLESS-GO
balík AIR-BALANCE
balík Exklusiv
balík tepelného komfortu
parkovací balík s ovládaním na diaľku
riadiaci kód pre odlišné uvoľnenie do predaja
50,8 cm (20") disky AMG z ľ. zliatiny s 10-lúčovým dizajnom
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
prahové lišty s nápisom "Mercedes-Benz", osvetlené
podlahové rohože AMG s nápisom »AMG«
2 prípojky USB vzadu
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
Predpredajný servis

