Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0958040021

V I N : WDC1671191A018867

Čas vytlačenia ponuky: 27.01.2020 o 08:02.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLE 300 d 4MATIC
Objem valcov

Výkon

1 950 cm3

180 kW (245 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

2 897 km

11/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6.1 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

162 g/km

polárna biela

Interiér

Identifikačné číslo

koža čierna

0958040021

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC1671191A018867

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

74 760 € s DPH

Áno

74 760 €
Cena nového od 74 760 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Servis v cene vozidla do 26.11.25, predajné od 01.06.20

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

270
355
365
421
580
632
723
868
890
L3B
U10
U79

anténa pre GPS
rozšírené funkcie MBUX
navigácia na pevnom disku
9G-TRONIC
automatická klimatizácia THERMATIC
svetlomety s LED
kryt batožinového priestoru EASY-PACK
širokouhlý kokpit
zadné výklopné dvere EASY-PACK
multifunkčný športový volant v koži napa
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže n

Doplnková výbava vozidla

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska 7
841 03 Bratislava
Gregor Mede
+421918500184
G.Mede@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

01U
08U
09U
0L
15U
20U
218
234
235
243
249
254
258
260
273
294
2V4
351
362
367
37B
475
491
500
50R
513
51B
51U
524
549
550
587
608
668
690
72B
79B
840
873
876
901
915
927
968
971
B12
D6S
DPR
DY2
DY7
H31
P28
P44
P49
R01
U01
U12
U19
U22
PDI

predvýbava pre navigačné služby
predvýbava pre nastavenie vozidla
predvýbava pre monitorovanie vozidla
ľavostranné riadenie
predvýbava pre Mercedes-Benz Link
predvýbava pre zdieľanie auta
cúvacia kamera
asistent sledovania mŕtveho uhla
aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné
hĺbka vankúša sedadla a opierky hlavy vpredu elektricky nast
aktívny asistent brzdenia
bez označenia typu na zadných výklopných dverách
funkcia výstrahy pri vystupovaní
airbag na ochranu kolien
index nosnosti a rýchlostný index 113W XL
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me co
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
podvozok s oceľovým pružením a znížením
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
50,8 cm (20") disky z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojenýc
asistent sledovania dopravných značiek
rating Euro NCAP
čalúnenie stropu látka čierna
ochrana pri preprave
multimediálny systém MBUX
spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP®
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
adaptívny asistent diaľkového svetla
zabezpečenie pri preprave s prepravnými úchytmi
koleso na núdzový dojazd
dodatočné rozhrania USB
predvýbava pre digitálne rádio
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
náladové osvetlenie
interiérový balík pochrómovaných doplnkov
palivová nádrž s väčším objemom
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
výfuková sústava s filtrom pevných častíc spalín nafty gener
náradie na výmenu kolesa
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
balík SE
balík výhod
ozdobné prvky drevo dub antracitové s otvorenými pórmi
balík príjemného prostredia
parkovací balík
balík zrkadiel
letné pneumatiky
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
velúrové podlahové rohože
rozšírená realita MBUX pre navigáciu
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
Predpredajný servis

