Predvádzacie osobné vozidlo
I D : 0958098511

V I N : WDC2539191F676887

Čas vytlačenia ponuky: 21.01.2020 o 07:36.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLC 300 D 4MATIC
Objem valcov

Výkon

—

—

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

7 777 km

8/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

5.8 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

154 g/km

polárna biela

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože
0958098511
ARTICO/mikrovlákno DINAMICA
čierna
Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC2539191F676887

5

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

65 930 € s DPH

Áno

68 670 €
Výhodnejšie o 4 000 €

Doplňujúce informácie
vozidlo možno obhliadnúť po tel. kontakte
Autorizovaná servisná história, 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

S002#
S003#
S010#
S011#
S013#
S018#
S020#
S021#
S022#
S026#
S029#
S02L#
S031#

hlavové a hrudné bočné airbagy
odkladací priestor pred stred. lakťovou opierkou rozšírený
ovládanie okien el. s komf. ovl. a ochranou proti privretiu
asistent osvetlenia vozidla
smerovky integrované vo vonkajších zrkadlách
multifunkčný volant v koži Nappa v 3-lúčovom dizajne
lekárnička
8 reproduktorov
sedadlo vodiča s mechanickou bedrovou opierkou
lakťová opierka vpredu s odkladacím priestorom
3 opierky hlavy vzadu manuálne výškovo nastaviteľné
maska chladiča s 2 lamelami nalakovanými nastrieborno
stĺpik volantu mechanicky pozdĺžne a výškovo nastaviteľný

Váš predajca
Motor-Car Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30
911 01 Trenčín - Zámostie
Jaroslav Novotný
+421918500176
J.Novotny@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

S033#
S035#
S036#
S037#
S039#
S03L#
S041#
S049#
S051#
S052#
S054#
S056#
S057#
S060#
S062#
S063#
S068#
S069#
S072#
S077#
S082#
S092#
S095#
S096#
S102#
S110#
S115#
S116#
S117#
S124#
S125#
S129#
S132#
S133#
S134#
S136#
S147#
S150#
S151#
S154#
S155#
S160#
S164#
S165#
S167#
S168#
S179#
S182#
S185#
S186#
S187#
S188#
S192#
S19L#
S213#
S285#
S286#
S290#
S291#
S292#
S303#
S309#
S400#
S438#
S440#
S471#
S472#
S503#
S504#
S507#
S508#
S509#
S511#

palubný počítač v multifunkčnom displeji
slnečné clony s kozmetickým zrkadlom, otočné na stranu
TIREFIT s kompresorom na nahustenie pneumatík
obklad B stĺpika matno čierne
opierky hlavy 5-krát
"radiaca páka s ozdobou v dizajne hlimíka "
čítacie osvetlenie a osvetlenie stred.konzoly vo vn.zrkadle
bezpečnostný pás 3-bodový 4-krát
vonk. rám okien s ozdobnou lištou z ušľachtilej ocele
senzorika priamej jazdy a prevrátenia
ozdobná lišta strechy lakovaná vo farbe vozidla
protiblokovací systém (ABS)
rozpoznávanie obsadenia sedadla
bezpečnostné pásy s autom. prispôsobovaním výšky, vzadu
anténa rádia
tepelnoizolačné sklo zelené dookola
ukazovateľ servisného intervalu ASSYST
vonkajšie zrkadlo vľavo a vpravo vyhrievané, elektricky nastaviteľné zvnútra
servoriadenie s bezpečnostným stĺpikom riadenia
ukazovatele s komfortným ovládaním
odkladací priestor s uzáverom a zástrčkou
siete na batožinu v batožinovom priestore vľavo a vpravo
radiaca páka v koži
kľučky dverí lakované vo farbe vozidla
združený prístroj s multifunkčným displejom
nárazník s nárazovými boxmi vpredu a vzadu
koncové a brzdové svetlá vo vyhotovení s čírymi sklami
smerovky s čírym sklom vo vonkajších zrkadlách
zatváranie s automatickým zamknutím a núdzovým otvorením
zástrčka 12 V vpredu v odkl. prieč., vzadu a v bat. priest.
ochrana pri bočnom náraze
bočné prahy vo farbe vozidla
nárazníky a bočné prahy nalakované vo farbe vozidla
priečinok na okuliare v stropnej ovládacej jednotke
čiastočne elektrické nastavovanie sedadiel vpredu
centrálne zamykanie s vnútorným spínačom
elektronický imobilizér s diaľk.ovládaním rádiovým signálom
STEER CONTROL
osvetlenie okolia a signálne svetlo v zadnom veku
výstražný ukazovateľ stavu kvapaliny
odkladacia skrinka osvetlená a zamykateľná
elektronický kľúč so vzhľadom chrómu
ADAPTIVE BRAKE s funkciou HOLD
ukazovateľ vonkajšej teploty
dvojprúdový výfukový sys. s leštenými konc. z ušľach. ocele
predpríprava pre systém nosičov
selektívny systém tlmenia
bezpečnostné pásy vpredu/vzadu výškovo nastaviteľné
halogénové svetlomety s čírym sklom s technol. reflektora
lakťová opierka vpredu
osvetlenie vzadu s integrovanými svietidlami na čítanie
vonkajšie spätné zrkadlo lakované vo farbe vozidla
sústava pedálov aktívna pri náraze
nápis 'AVANTGARDE' na ochrannej lište
priame riadenie
odkl. priestor vo dverách s veľkým odkladacím priestorom
odkl. kapsa na mapy na operadle vodiča a spolujazdca
okenné airbagy
airbagy pre vodiča a spolujazdca
bočné a panvové airbagy v sedadle vodiča a spolujazdca
lakťová opierka vpredu bočne sklopná s odkl. priestorom
držiak fľaše v priestore nôh cestujúcich
zadná lakť. opierka sklopná s priečinkom a držiakom na pohár
komfortné opierky hlavy NECK-PRO vpredu
TEMPOMAT
protisklzová regulácia náhonu (ASR)
3-stupňový elektronický systém stabilizácie (ESP®)
výstražná indikácia opotrebovania brzdového obloženia
otáčkomer
vnútorné osvetlenie automaticky pri odomknutí vozidla
osvetlenie vzadu
čelné sklo z vrstveného skla
vyhrievateľné zadné okno s časovačom

Kód výbavy

Popis výbavy

S514#
S516#
S538#
S543#
S544#
S549#
S564#
S573#
S575#
S583#
S589#
S592#
S611#
S630#
S712#
S760#
S801#
S807#
S818#
S826#
S863#
S886#
S939#
S943#
S991#
S992#
S993#

detská poistka mechanická na zadných dverách
systém PRE-SAFE®
ATTENTION ASSIST
slnečné clony s kozmetickým zrkadlom, osvetlené
nastavenie výšky sedadla pre sedadlo vodiča
predné sedadlá s elektrickým nastavením výšky a operadla
výstražný tón a výstražná indikácia
upevnenie detskej sedačky ISOFIX s prvkami Top Tether vzadu
háčik pre tašky v batožinovom priestore
elektrické ovládanie okien vpredu 2-krát
zadná lavica rozdelená 1/3:2/3, sklopná
tepelnoizolačné sklá zelené
osvetlenie pre vystupovanie a odrazové svetlá, 4-krát
výstražný trojuholník
elektronický kódovací systém ELCODE
asistent brzdenia BAS
napínače bezpečnostných pásov s obmedz. sily vpredu
batožinový box v batožinovom priestore
napínače bezpečnostných pásov vzadu (vonkajšie sedadlá)
bezpečnostný pás vpredu výškovo nastaviteľný
hmlové svetlomety a zadné hmlové svietidlá
diaľkové ovládanie veka bat. priestoru s vnút. spínačom
odkladací priestor v stredovej konzole pod lakťovou opierkou
čalúnenie dverí a držadlá na dverách vo farbe výbavy
sieťka na mapy v priestore pre nohy spolujazdca
asistent rozjazdu v kopci
ozdobný kryt kolesa s vavrínovým vencom

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

001U
008U
009U
00V3
014U
015U
016P
016U
017U
0235
0249
0258
0270
0274
0294
02U8
0309
030P
0335B
0345
0351
0354B
0355
0362
0365
0367
037B
03U6
0421
0431
0440
0446
0464
0475
0485
0500
0502
0513
051U
0549
0580

predvýbava pre navigačné služby
predvýbava pre nastavenie vozidla
predvýbava pre monitorovanie vozidla
index nosnosti a rýchlostný index 101 W
integrácia chytrého telefónu
predvýbava pre Mercedes-Benz Link
vozidlo pre uvedenie na trh
Apple CarPlay
Android Auto
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zaclonite
aktívny asistent brzdenia
anténa pre GPS
telefónna anténa
airbag na ochranu kolien
chladivo alternatívne
dvojitý držiak pohárov
balík odkladacích priestorov
jazyk združeného prístroja-anglicky
dažďový senzor
systém núdzového volania Mercedes-Benz
jazyk združeného prístroja - slovenský
rozšírené funkcie MBUX
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Merc
navigácia na pevnom disku
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
súbor krajín centrálnej jednotky pre EHK/zvyšok sv
9G-TRONIC
radiace kolískové prepínače DIRECT SELECT
tempomat
dotykové pole
plne digitálny združený displej
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
podvozok AGILITY CONTROL so selektívnym systémom t
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
aktualizácia pre COMAND počas viacerých rokov
asistent sledovania dopravných značiek
čalúnenie stropu látka čierna
multimediálny systém MBUX
automatická klimatizácia THERMATIC

Kód výbavy

Popis výbavy

05P6
0611
0628
0642
0666
06P5
0720
0723
0739
0772
0800
0824
0840
0859
0873
0876
0877
0888
0890
0893
08U6
08U7
08U8
0900
0916
0927
0968
0971
0998
0B51
0B59
0D6S
0DPR
0K11
0K13
0K27
0L
0L5C
0P29
0P31
0P49
0P55
0P65
0PBF
0PXM
0PYA
0PYB
0PYH
0PYM
0PYY
0PZB
0R05
0RTX
0U01
0U10
0U19
0U22
0U25
0U26
0U35
0U60
0U79
0U82
0U85

riadiaci kód na priradenie výrobného závodu
osvetlenie okolia vo vonkajších zrkadlách
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
MULTIBEAM LED
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ô
riadiaci kód odbytu pre kód 475
pozdĺžny držiak na strešný nosič čierny
kryt ložného priestoru EASY-PACK
ozdobné prvky hliník s pozdĺžnym výbrusom svetlý
styling AMG
technické zmeny
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
balík osvetlenia vnútorného priestoru
náladové osvetlenie
odkladací priečinok pod dnom ložného priestoru zam
zadné výklopné dvere EASY-PACK
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
zmena ovládania na volante
zadný bezp. pás s obmedzovačom sily pásu a jemným
detský záchytný systém I-Size
exteriérový balík pochrómovaných doplnkov
palivová nádrž s väčším objemom
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii č
výfuková sústava s filtrom pevných častíc spalín n
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
adaptívne brzdové svetlo
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v p
ľavostranné riadenie
multifunkčný športový volant v koži napa
interiér AMG Line
exteriér AMG Line
balík zrkadiel
balík Night
balík komfortu sedenia
balík konektivity pre navigáciu
riadiaci kód pre kontingent pre uvedenie na trh
sériová výbava pre WEU
základný balík
AMG Line
balík výhod
riadiaci kód pre potlačenie trhovej vrstvy
riadiaci kód pre odlišné uvoľnenie do predaja
letné pneumatiky
50,8 cm (20") disky AMG z ľahkej zliatiny s dizajn
zobrazenie stavu zadného pásu na združenom prístro
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
rozšírená realita MBUX pre navigáciu
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
prahové lišty s nápisom »Mercedes-Benz«, osvetlené
podlahové rohože AMG
zásuvka na 12 V v batožinovom priestore
ochrana chodcov
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátan
2 prípojky USB vzadu
zásobník na AdBlue® s väčším objemom

