Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0958095000

V I N : WDD2938901F000509

Čas vytlačenia ponuky: 21.01.2020 o 07:05.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC
Mercedes-Benz Certified

Objem valcov

Výkon

—

300 kW (408 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

24 616 km

5/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

—

—

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Elektrický

—

Kombinované emisie

Farba

—

kavansitová modrá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Sunnyvale indigová
modrá/čierna

0958095000

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2938901F000509

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

82 357 € s DPH

Áno

Výhodnejšie o 10 796 €

Váš predajca

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

15U
294
345
365
446
51U
628
642
76B
893
B53

predvýbava pre Mercedes-Benz L ink
airbag na ochranu kolien
dažďový senzor sor
navigácia na pevnom disku
dotykové pole
čalúnenie stropu látka čierna
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
MULTIBEAM LED
palubná nabíjačka na striedavý prúd 7,4 kW
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
akustická ochrana okolia

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

Kód výbavy

Popis výbavy

L3E

multifunkčný športový volant v koži

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

01U
08U
09U
13U
14P
19V
233
235
23P
249
266
270
274
299
2U8
309
30P
351
362
367
37B
3U6
409
414
428
475
500
501
502
513
51B
546
549
550
551
580
5P6
611
63B
6P5
723
772
79B
800
810
824
83B
840
846
851
866
871
872
873
876
877
882
888
889
890
896
897
8U6
8U7
8U8
904
968

predvýbava pre navigačné služb y
predvýbava pre nastavenie vozi dla
predvýbava pre monitorovanie v ozidla
predvýbava pre služby na diaľk u a navigačné služby EQ
vozidlo ME pred potvrdením exp edície
index nosnosti a rýchlostný in dex 101V + 103V
aktívny asistent udržiavania o dstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania vr átane PARKTRONIC
balík asistenčných jazdných sy stémov
vnútorné zrkadlo a vonkajšie z rkadlo na strane vodiča automa
DISTRONIC PLUS s podporou pre priečnu premávku (DTR+Q)
anténa pre GPS
telefónna anténa
systém PRE-SAFE®
chladivo alternatívne
dvojitý držiak pohárov
balík odkladacích priestorov
systém núdzového volania Merce des-Benz
komunikačný modul (LTE) na pou žívanie služieb Mercedes me co
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
balík viackrivkových sedadiel
posuvná strecha
radiace páčky na volante
systém na kontrolu tlaku v pne umatikách
obe vonkajšie zrkadlá elektric ky sklopné a výklopné
360-stupňová kamera
aktualizácia pre COMAND počas viacerých rokov
asistent sledovania dopravných značiek
rating súboru krajín Euro NCAP P
aktívny asistent sledovania po volenej rýchlosti
multimediálny systém MBUX
spájacie zariadenie so stabili záciou prívesu systémom ESP®
poplašné zariadenie (EDW)
automatická klimatizácia THERM ATIC
riadiaci kód na priradenie výr obného závodu
osvetlenie okolia vo vonkajšíc h zrkadlách
nabíjacia zásuvka pre elektrom obily a hybridy dobíjateľné zo
riadiaci kód odbytu pre kód 47 5
kryt ložného priestoru EASY-PA CK
styling AMG
predvýbava pre digitálne rádio dio
technické zmeny
ozvučovací systém Burmester® s priestorovým zvukom
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
palubná nabíjačka na jednosmer ný prúd 110 kW
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
nášľapné dosky so vzhľadom hli níka s gumovými nopkami
tepelnoizolačné a zvukovoizola čné protihlukové sklo
predvýbava pre zábavnú technik u a komfort
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel vzadu
vyhrievanie sedadiel pre vodič a a spolujazdca
balík osvetlenia vnútorného pr iestoru
náladové osvetlenie
zabezpečenie vnútorného priest oru
odkladací priečinok pod dnom l ožného priestoru zamykateľný
KEYLESS-GO
zadné výklopné dvere EASY-PACK
predvýbava pre digitálny kľúč od vozidla pre chytrý telefón
bezdrôtový systém nabíjania pr e mobilné koncové zariadenia
zmena ovládania na volante
zadný bezp. pás s obmedzovačom sily pásu a jemným zadržaním
detský záchytný systém I-Size
balík EQ s rozšíreným komfortn ým obsahom
dokument COC Euro 6 - bez osve dčenia o evidencii časť II

Kód výbavy

Popis výbavy

998
B30
B33
B51
B59
H66
K13
K32
K33
K34
P17
P31
P47
P49
P54
P65
PTC
PZO
R01
RRC
U01
U09
U10
U12
U19
U22
U25
U35
U82
D6S
D03
DPR
SADA

riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
nabíjací kábel pre domácu zásu vku, 4 m, špirálový
nabíjací kábel pre nabíjaciu s krinku a verejné nabíjacie sta
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
ozdobné prvky s hliníkovým vzh ľadom
servisný interval 25. 000 km
aktívny asistent zmeny jazdnéh o pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báz e trasy
balík komfortnej výbavy KEYLES S-GO
exteriér AMG Line
parkovací balík s 360-stupňovo u kamerou
balík zrkadiel
balík ochrany proti krádeži s predvýbavou pre upovedomenie o
balík komfortu sedenia
interiér Electric Art
Steuercode Vertrieb
letné pneumatiky
48,3 cm (19") disky AMG z ľahk ej zliatiny s dizajnom 5 zdvoj
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
prístrojová doska a línie boku v imitácii kože ARTICO
automatická deaktivácia airbag u spolujazdca
velúrové podlahové rohože
rozšírená realita MBUX pre nav igáciu
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
prahové lišty s nápisom špecif ickým pre EQ, osvetlené
12-voltová zásuvka vľavo v bat ožinovom priestore
dvojitá nabíjacia prípojka USB v batožinovom priestore (typ
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
služba odvozu a dovozu vozidla
Transport
KOLIES druhá sada diskov s pneumatika mi

