Jazdené osobné vozidlo
I D : GW019360

V I N : WDD1770841J092359

Čas vytlačenia ponuky: 19.01.2020 o 17:45.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ A 180 hatchback

Doplňujúce informácie
Záruka do 25.04.21, predajné

Objem valcov

Výkon

1 332 cm3

100 kW (136 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

7 930 km

4/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

5.4 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

124 g/km

irídiová strieborná metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Fléron čierna

GW019360

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD1770841J092359

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

28 500 € s DPH

Áno

35 838 €
Výhodnejšie o 7 338 €

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

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

01U
14U
16U
17U
218
235
243
249
258
270
286
287
294
310
345
351
355
362
365

predvýbava pre navigačné služby
integrácia chytrého telefónu
Apple CarPlay
Android Auto
cúvacia kamera
aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné
aktívny asistent brzdenia
anténa pre GPS
batožinová sieť na operadle vodiča a spolujazdca
operadlá sedadiel vzadu sklopné
airbag na ochranu kolien
dvojitý držiak pohárov
dažďový senzor
systém núdzového volania Mercedes-Benz
rozšírené funkcie MBUX
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me co
navigácia na pevnom disku

Kód výbavy

Popis výbavy

367
37B
428
429
440
446
475
485
500
504
51B
543
549
581
58U
598
632
666
72R
7U2
840
859
873
927
936
968
B18
B51
B59
D6S
DPR
DY4
DY6
H59
L3E
P44
P49
P55
P59
PBF
R01
U01
U10
U12
U54
U59
U60
U62

predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
radiace páčky na volante
7G-DCT
tempomat
dotykové pole
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
komfortný podvozok
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
asistent sledovania povolenej rýchlosti
rating súboru krajín Euro NCAP
slnečná clona s osvetleným kozmetickým zrkadlom
multimediálny systém MBUX
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
čalúnenie stropu látka krištáľová sivá
filter pevných častíc benzínových motorov so senzorikou
vysokovýkonné svetlomety s LED, pravostranná premávka
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
43,2 cm (17") disky z ľahkej zliatiny s 10-lúčovým dizajnom
komfortné sedadlá
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
odpájanie valcov
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
priečinok na okuliare pre vodiča
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
línia Progressive
balík výhod
ozdobné prvky so vzhľadom uhlíkových vlákien
multifunkčný športový volant v koži
parkovací balík s cúvacou kamerou
balík zrkadiel
balík Night
Progressive
balík konektivity pre navigáciu
letné pneumatiky
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatické vypínanie airbagu spolujazdca
velúrové podlahové rohože
náprava so spriahnutými ramenami
balík komfortu sedenia
ochrana chodcov
balík osvetlenia a videnia

