Jazdené osobné vozidlo
I D : GW019331

V I N : WDC2539091F570657

Čas vytlačenia ponuky: 07.07.2020 o 21:54.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLC 250 d 4MATIC
Objem valcov

Výkon

2 143 cm3

150 kW (204 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

16 861 km

12/2018

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

166 g/km

polárna biela

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože
GW019331
ARTICO/mikrovlákno DINAMICA
čierna
Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC2539091F570657

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

42 900 € s DPH

Áno

59 634 €
Výhodnejšie o 16 734 €

Doplňujúce informácie
Predajné

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

294
345
421
474
580
B03
K11
U77
U85

airbag na ochranu kolien
dažďový senzor
9G-TRONIC
filter pevných častíc dieselových motorov
automatická klimatizácia THERMATIC
funkcia ECO štart-stop
adaptívne brzdové svetlo
čistenie výfukových plynov dieselových motorov BlueTEC (SCR)
zásobník na AdBlue® s väčším objemom

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

11U
14U
154
15U

predvýbava pre služby Online na diaľku
integrácia chytrého telefónu
zmena centrálnej jednotky ENTRY z Melco na Panasonic
predvýbava pre Mercedes-Benz Link

Kód výbavy

Popis výbavy

16U
17U
218
235
258
270
274
309
30P
351
362
37B
440
475
482
51U
522
628
638
642
666
6P5
723
725
736
772
809
818
824
840
873
876
877
888
890
893
8U7
8U8
900
916
927
968
996
B51
B59
D6S
DPR
K13
K27
P29
P31
P44
P65
PZB
R05
U01
U09
U10
U22
U25
U26
U35
U60

Apple CarPlay
Android Auto
cúvacia kamera
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
aktívny asistent brzdeniaS
anténa pre GPS
telefónna anténa
dvojitý držiak pohárov
balík odkladacích priestorov
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me co
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
tempomat
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
podvozok s väčšou svetlou výškou
čalúnenie stropu látka čierna
Audio 20 CD
adaptívny asistent diaľkovéhosvetla plus
48,3 cm (19") disky AMG z ľ. zl. s dizajnom 5 zdvojen. lúčov
Intelligent Light System s LED (pravostranná premávka)
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
riadiaci kód odbytu pre kód 475
kryt ložného priestoru EASY-PACK
pozdĺžny držiak na strešný nosič z lešteného hliníka
ozdobné prvky drevo jaseň čierne s otvorenými pórmi
styling AMG
technické zmeny
prehrávač CD
dodatočné diely pre krajiny schladným podnebím
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
balík osvetlenia vnútorného priestoru
náladové osvetlenie
odkladací priečinok pod dnom ložného priestoru zamykateľný
zadné výklopné dvere EASY-PACK
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
zadný bezp. pás s obmedzovačom sily pásu a jemným zadržaním
detský záchytný systém I-Size
exteriérový balík pochrómovaných doplnkov
palivová nádrž s väčším objemom 66 l
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
riadiaci kód pre zmenu na WLTP
TIREFIT TIREFIT
DYNAMIC SELECT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režimbez prenosu sily v polohe "D"
interiér AMG Line
exteriér AMG Line
parkovací balík
balík komfortu sedenia
riadiaci kód pre odlišné uvoľnenie do predaja
letné pneumatiky
zobrazenie stavu zadného pásuna združenom prístroji
prístrojová doska a horné hrany dverí v imitácii kože ARTICO
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
prahové lišty s nápisom »Mercedes-Benz«, osvetlené
podlahové rohože AMG
zásuvka na 12 V v batožinovompriestore
ochrana chodcov

