Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0958070155

V I N : W1K2470131J119594

Čas vytlačenia ponuky: 20.04.2021 o 05:36.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ B 200 d 4MATIC
Mercedes-Benz Certified

Objem valcov

Výkon

1 950 cm3

110 kW (150 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

5 km

3/2021

Typ prevodovky

Systém pohonu

—

—

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

—

Kombinované emisie

Farba

—

horská sivá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože
0958070155
ARTICO/mikrovlákno DINAMICA
čierna
Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1K2470131J119594

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

51 060 € s DPH

Áno

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Predajné

Mercedes-Benz Slovakia
Vozidlá k odberu u zmluvných partnerov
Slovensko
Predaj osobných vozidiel Mercedes-Benz

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

287
345
426
543
916
971
B59
U55

operadlá sedadiel vzadu sklopn é
dažďový senzor
8G-DCT
slnečná clona s osvetleným koz metickým zrkadlom
palivová nádrž s objemom 51 li trov
filter pevných častíc spalín n afty
DYNAMIC SELECT
náprava s viacerými ramenami

Doplnková výbava vozidla

Kód výbavy

Popis výbavy

050
085
08U
09U
14U
16U
17U
189
1B3
1U5
20U
213
218
234
235
239
243
249
270
273
286
294
2U1
2U8
310
351
355
362
365
367
37B
3U6
400
431
446
458
475
500
502
504
51B
51U
548
550
580
628
642
677
6P5
6U0
73B
772
79B
7U4
800
840
853
859
871
873
877
889
890
8U6
8U8
927
942
950
968
98B
998
B09
B18

modelový rok 09/2
prechod svetového výrobcu na M ercedes-Benz AG
predvýbava pre nastavenie vozi dla
predvýbava pre monitorovanie v ozidla
integrácia chytrého telefónu
Apple CarPlay
Android Auto
prechod na CO2MPAS-3
technický variant komunikačnéh o modulu pre EHK
čiastočné uzatvorenie prívodu vzduchu v prednom module
predvýbava pre zdieľanie auta
priame riadenie
cúvacia kamera
asistent sledovania mŕtveho uh la
aktívny asistent parkovania vr átane PARKTRONIC
aktívny asistent udržiavania o dstupu DISTRONIC
aktívny asistent udržiavania j azdného pruhu
vnútorné a vonkajšie zrkadlo a utomaticky zacloniteľné
anténa GPS
funkcia výstrahy pri vystupova ní
batožinová sieť na operadle vo diča a spolujazdca
airbag na ochranu kolien
žalúzie chladiča
chladivo alternatívne
dvojitý držiak pohárov
systém núdzového volania Merce des-Benz
rozšírené funkcie MBUX
komunikačný modul (LTE) na pou žívanie služieb Mercedes me co
navigácia na pevnom disku
predvýbava pre Aktuálne inform ácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zo šit po slovensky
súbor krajín centrálnej jednot ky pre EHK/zvyšok sveta
lakťová opierka vzadu
galvanizované radiace páčky na volante
dotykové pole
plne digitálny združený disple j
systém na kontrolu tlaku v pne umatikách
vonkajšie zrkadlá elektricky s klopné
aktualizácia pre COMAND počas viacerých rokov
asistent sledovania povolenej rýchlosti
rating súboru krajín Euro NCAP
čalúnenie stropu látka čierna
multimediálny systém MBUX
spájacie zariadenie so stabili záciou prívesu systémom ESP®
automatická klimatizácia THERM ATIC
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
MULTIBEAM LED
komfortný podvozok so znížením
riadiaci kód odbytu pre kód 47 5
športový zvuk motora
odkladací priečinok v stredove j konzole s roletou
styling AMG
predvýbava pre digitálne rádio
športové sedadlá
technické zmeny
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
pokročilý ozvučovací systém
multimediálny displej
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel pre vodič a a spolujazdca
náladové osvetlenie
KEYLESS-GO
zadné výklopné dvere EASY-PACK
zmena ovládania na volante
detský záchytný systém I-Size
konštrukcia pre stupeň čisteni a spalín Euro 6
balík ložného priestoru
AMG Line
dokument COC Euro 6 bez osvedč enia o evidencii časť II
čiastočná žalúzia chladiča hor e
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
kompresor chladenia s magnetic kou spojkou
priečinok na okuliare pre vodi ča

Kód výbavy

Popis výbavy

B51
D6S
DPR
H62
K13
L5C
P17
P44
P49
P55
PXV
PYA
PYI
PYN
PZW
R01
RQT
U01
U10
U25
U26
U35
U59
U62
U79
V50

TIREFIT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
ozdobné prvky so štruktúrou uh líkových vlákien
servisný interval 25. 000 km
multifunkčný športový volant v koži napa
balík komfortnej výbavy KEYLES S-GO
parkovací balík s cúvacou kame rou
balík zrkadiel
balík Night
riadiaci kód na priradenie výr obného závodu
sériová výbava pre WEU
AMG Line II
prvotriedny balík
riadenie opatrení WLTP
letné pneumatiky
45,7 cm (18") disky AMG z ľahk ej zliatiny s dizajnom 5 zdvoj
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatické vypínanie airbagu spolujazdca
prahové lišty s nápisom "Merce des-Benz", osvetlené
podlahové rohože AMG
zásuvka na 12 V v batožinovom priestore
balík komfortu sedenia
balík osvetlenia a videnia
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže n
rýchlostný a záťažový index 91 W

