Jazdené osobné vozidlo
I D : GW019168

V I N : WDD2462121J499548

Čas vytlačenia ponuky: 19.01.2020 o 17:09.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ B 180 d

Doplňujúce informácie
Predajné od 08.06.19

Objem valcov

Výkon

1 461 cm3

80 kW (109 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

20 100 km

6/2018

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

4.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

113 g/km

nočná čierna

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Montfoort čierna

GW019168

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2462121J499548

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

24 900 € s DPH

Áno

33 078 €
Výhodnejšie o 8 178 €

Váš predajca
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Predajný tím jazdených vozidiel
+421249294413
jazdene.tuhovska@motor-car.sk

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

15U
290
440
442
520
538
580
723
893
B03
B51
D6S
DPR
K11

predvýbava pre Prepojenie Mercedes-Benz
okenné airbagy
tempomat
multifunkčný volant
Audio 20 USB
ATTENTION ASSIST
klimatizácia
kryt batožinového priestoru EASY-PACK
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
funkcia ECO štart-stop
TIREFIT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
adaptívne brzdové svetlo

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

14U
16U
17U
218
258
280
294
310
345
351
360
37B
428
429
474
475
485
51U
543
632
666
840
857
873
877
927
968
B59
H81
P59
R04
R05
U01
U59
U62

balík integrácie smartfónu
Apple CarPlay
Android Auto
cúvacia kamera
aktívny asistent brzdenia
multifunkčný volant v koži
airbag na ochranu kolien
držiak na pohár
dažďový senzor
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
radiace páčky na volante
7G-DCT - dvojspojková prevodovka automatická
filter pevných častíc dieselových motorov
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
komfortný podvozok
čalúnenie stropu látka čierna
slnečná clona s osvetleným kozmetickým zrkadlom
vysokovýkonné svetlomety s LED
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
náladové osvetlenie
emisná norma Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
DYNAMIC SELECT
ozdobné prvky s plachetnicovým vzhľadom
Urban
43,2 cm (17") disky z ľ. zl. s dizajnom 5 zdvojených lúčov
pneumatiky s optimalizovaným valivým odporom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
balík komfortu sedenia
balík osvetlenia a videnia

