Jazdené osobné vozidlo
ID: 3122062

VIN: W1N1679871A431559

Čas vytlačenia ponuky: 05.07.2022 o 16:47.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ Mercedes-Maybach GLS 600 EQ Boost 4Matic
Objem valcov

Výkon

3 982 cm3

410 kW (557 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

17 635 km

4/2021

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

13.1 l/100 km

Spotreba

Kombinované emisie

—

299 g/km

Celkový výkon

Elektrický dojazd

0 kW

0 km

Farba

Identifikačné číslo

diamantová biela designo bright

3122062

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1N1679871A431559

4

Interiér

koža napa mahagónová
hnedá/béžová macchiato

249 900 € s DPH

Môžete mať aj na splátky

Od 3 300 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH

Áno

Doplňujúce informácie
Na cenu vozidla je možné uplatniť odpočet DPH.Na vozidlo sa vzťahuje predĺžená
záruka 6 rokov, alebo 160 000 km.Na vozidlo sa vzťahuje bezplatný servis 6 rokov,
alebo 160 000 km.Následne sa na vozidlo vzťahuje 10 ročný zvýhodnený servisný
balík.
Autorizovaná servisná história, krajina pôvodu SK, platnosť STK 22.04.25, platnosť
EK 22.04.25

Váš predajca
MOTOR - CAR Košice s.r.o.
Dopravná 5
040 01 Košice
Dávid Kucirka
+421918424301
D.Kucirka@motor-car.sk

Toto vozidlo je Mercedes-Benz Certified. Hlavné výhody:
Maximálny vek vozidla 6 rokov a max. 150 000 najazdených kilometrov
24 – mesačná záruka na jazdené vozidlo a garancia mobility
Preverená história a garantovaný počet najazdených kilometrov
Nákup na protihodnotu a atraktívna ponuka financovania
Konektivita Mercedes Me a možnosť skúšobnej jazdy do 24 hodín

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

014U
016U
017U
0224
0233

integrácia chytrého telefónu
Apple CarPlay
Android Auto
zadná časť prvej triedy
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC

Kód výbavy

Popis výbavy

0235
023U
0242
0249
0266
0273
0275
0292
0294
0311
034U
0351
0362
0367
0399
0402
0436
0443
045V
0463
0475
0481
0500
0501
0502
0513
0537
0546
0549
0551
0587
0596
0628
079B
0811
0840
0864
0866
0871
0874
0876
0882
0883
0889
0902
0903
0906
0907
0B51
0B68
0H11
0K33
0K34
0L3D
0R65
0U01
0U14
0U19
0U67

aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
aktívny asistent pri dopravnej zápche
predné sedadlo vpravo elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
vnútorné zrkadlo a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné
aktívny asistent riadenia
funkcia výstrahy pri vystupovaní
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
bočný impulz PRE-SAFE®
airbag na ochranu kolien
držiak pohárov temperovaný
služby poskytované na diaľku Premium
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
viackrivkové sedadlá pre vodiča a spolujazdca
klimatizácia sedadiel vzad
komfortné opierky hlavy vpredu
vyhrievanie volantu
rýchlostný index a index nosnosti 107Y + 111Y
projekčný displej
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
technická ochrana spodku
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
3-ročné bezplatné aktualizácie kartografických dát navigácie
asistent sledovania dopravných značiek
digitálne rádio
aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti
multimediálny systém MBUX
poplašné zariadenie s predvýbavou pre rozpoznanie kolízie
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
tepelne a zvukovoizolačné, ako aj infračervené žiarenie odrážajúce vrstvené bezpečnostné sklo
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
predvýbava pre digitálne rádio
špičkový ozvučovací systém Burmester® s trojrozmerným priestorovým zvukom
tepelnoizolačné tmavo tónované skl
zábavná technika MBUX vzadu
predvýbava pre zábavnú techniku a komfort
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
MAGIC VISION CONTROL
náladové osvetlenie
zabezpečenie vnútorného priestoru
servozatváranie
KEYLESS-GO
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie sedadiel plus vzadu
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca
opierky vzadu vyhrievané
TIREFIT
kľúč od vozidla vo vysokolesklej bielej s ozdobným rámom vo vysokolesklej chrómovej
klavírový lak MANUFAKTUR s prúdnicami čierny lesklý
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
multifunkčný volant vo vyhotovení z dreva a kože
58,4 cm (23") kované disky Maybach s mnoholúčovým dizajnom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
podlahové rohože s vysokým vlasom
rozšírená realita MBUX pre navigáci
230-voltová zásuvka vzad

