Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0958090021

V I N : W1K2050011F994418

Čas vytlačenia ponuky: 11.04.2021 o 03:28.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ C 200 d sedan
Mercedes-Benz Certified

Objem valcov

Výkon

1 597 cm3

118 kW (160 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

7 km

2/2021

Typ prevodovky

Systém pohonu

—

—

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

—

Kombinované emisie

Farba

—

polárna biela

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Norwich čierna

0958090021

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1K2050011F994418

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

38 078 € s DPH

Áno

Výhodnejšie o 10 000 €

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

294
345
362
440
506
893
K11
L3E
R01
U79

airbag na ochranu kolien
dažďový senzor
komunikačný modul (LTE) na pou žívanie služieb Mercedes me co
tempomat
Audio 20 GPS
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
adaptívne brzdové svetlo
multifunkčný športový volant v koži
letné pneumatiky
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže n

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

050
085
08U
09U
14U
15U
16U
17U
1B3
1P6
218
235
249
258
270
274
287
2U1
2U6
2U8
309
30P
351
355
367
37B
3U1
421
428
475
485
500
52V
580
58U
5P6
611
632
6P5
736
800
824
840
873
876
8U6
8U8
916
927
968
971
998
B09
B51
B59
D6S
DPR
K13
K27
P14
P15
P44
P49
P65
PXH
PYA
PYB
PYE
PZB
PZW
R86

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
predvýbava pre Mercedes-Benz L ink
Apple CarPlay
Android Auto
technický variant komunikačnéh o modulu pre EHK
riadiaci kód pre odbyt
cúvacia kamera
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
vnútorné a vonk. zrkadlo na st rane vodiča aut. zacloniteľné
aktívny asistent brzdenia
anténa pre GPS
telefónna anténa
operadlá sedadiel vzadu sklopn é
žalúzie chladiča
skrátený chladiaci modul
chladivo alternatívne
držiak pohára vej konzole na 2 x 750 ml
balík odkladacích priestorov
systém núdzového volania Merce des-Benz
predvýbava pre navigáciu
predvýbava pre Aktuálne inform ácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zo šit po slovensky
centrálna jednotka pre Európu/ SNŠ/Mongolsko
9G-TRONIC
radiace páčky na volante
systém na kontrolu tlaku v pne umatikách
podvozok AGILITY CONTROL so se lektívnym systémom tlmenia
vonkajšie zrkadlá elektricky s klopné
rýchlostný index a index nosno sti 95Y XL + 97Y XL
automatická klimatizácia THERM ATIC
čalúnenie stropu látka krištáľ ová sivá
riadiaci kód na priradenie výr obným závodom
osvetlenie okolia
vysokovýkonné svetlomety s LED
riadiaci kód odbytu pre kód 47 5
ozdobné prvky drevo jaseň čier ne s otvorenými pórmi
technické zmeny
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
vyhrievanie sedadiel pre vodič a a spolujazdca
balík osvetlenia vnútorného pr iestoru
zmena ovládania na volante
detský záchytný systém I-Size
palivová nádrž s väčším objemo m
konštrukcia pre stupeň čisteni a spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osve dčenia o evidencii časť II
filter pevných častíc spalín n afty
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
kompresor chladenia s magnetic kou spojkou
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
interiér AVANTGARDE
exteriér AVANTGARDE
parkovací balík s cúvacou kame rou
balík zrkadiel
balík komfortu sedenia
riadiaci kód odbytu pre prirad enie výrobného závodu East Lon
základný balík
balík SE
línia AVANTGARDE
riadiaci kód pre odlišné uvoľn enie do predaja
riadenie opatrení WLTP
45,7 cm (18") disky z ľahkej z liat. s mnoholúčovým dizajnom

Kód výbavy

Popis výbavy

U01
U10
U12
U22
U60
U82
U85

zobrazenie stavu zadného pásu na združenom prístroji
automatická deaktivácia airbag u spolujazdca
velúrové podlahové rohože
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
aktívna kapota motora
2 prípojky USB vzadu
nádrž na AdBlue® s väčším obje mom

