Jazdené osobné vozidlo
I D : GW020158

V I N : WDD2470121J040848

Čas vytlačenia ponuky: 11.04.2021 o 02:36.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ B 200 d
Objem valcov

Výkon

1 950 cm3

110 kW (150 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

23 942 km

6/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 8-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

4.5 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

119 g/km

rifľová modrá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Fléron čierna

GW020158

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2470121J040848

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

30 500 € s DPH

Áno

41 754 €
Výhodnejšie o 11 254 €

Doplňujúce informácie

Váš predajca
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava

Predajné

Predajný tím jazdených vozidiel
+421249294413
jazdene.tuhovska@motor-car.sk

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

S002#
S003#
S007#
S009#
S010#
S011#
S013#
S015#
S020#
S026#
S03#
S033#
S035#
S036#
S03L#
S041#
S056#
S057#
S060#

hlavové a hrudné bočné airbagy
odkladací priestor pred a za sedadlami
stĺpik volantu elektricky nastaviteľný
stĺpik volantu mechanicky nastaviteľný
ovládanie okien elektrické s komfortným ovládaním a ochranou proti privretiu 4-krát
asistent osvetlenia vozidla
smerovky integrované vo vonkajších zrkadlách
osvetlenie priestoru nôh
lekárnička
lakťová opierka/ stredová konzola s odkladacím priestorom
parkovacia brzda elektrická
palubný počítač
slnečné clony s kozmetickým zrkadlom, osvetlené
súprava na utesnenie pneumatík Tirefit s elek.kompresorom
nápis AVANTGARDE pod klimatizáciou
svietidlá na čítanie vpredu a osvetlenie stredovej konzoly zhora vo vnútornom zrkadle
protiblokovací systém (ABS)
rozpoznávanie obsadenia sedadla pre sedadlo spolujazdca
bezpečnostné pásy s autom. prispôsobovaním výšky

Kód výbavy

Popis výbavy

S063#
S064#
S068#
S069#
S078#
S088#
S091#
S092#
S111#
S128#
S133#
S136#
S139#
S143#
S144#
S154#
S155#
S157#
S158#
S163#
S164#
S165#
S168#
S174#
S176#
S183#
S184#
S188#
S190#
S213#
S286#
S290#
S291#
S292#
S302#
S305#
S309#
S31#
S345#
S400#
S435#
S440#
S471#
S472#
S48#
S503#
S504#
S509#
S511#
S514#
S523#
S538#
S543#
S551#
S564#
S573#
S575#
S583#
S589#
S611#
S630#
S68#
S760#
S779#
S797#
S802#
S817#
S846#
S863#
S939#
S953#
S956#
S957#

tepelnoizolačné sklo dookola
asistent jazdy pri bočnom vetre
ukazovateľ servisného intervalu ASSYST
vonkajšie zrkadlo vľavo a vpravo vyhrievané, elektricky nastaviteľné zvnútra
diaľkové ovládanie s IČ signálom pre centrálne zamykanie
regulácia zjazdovej rýchlosti (DSR)
kryt batožinového priestoru
sieť v batožinovom priestore naboku
reproduktor 8-krát
tepelnoizolačné sklo zelené dookola vrátane zadného okna z jednovrstvového bezpečnostného skla
priečinok na okuliare v stropnej ovládacej jednotke
centrálne zamykanie s vnútorným spínačom
stmavené zadné svetlá a tretie brzdové svetlo
maska chladiča strieborná so 4-mi lamelami
držadlo zadného veka s pochrómovaným vzhľadom
výstražný ukazovateľ stavu kvapaliny
odkladacia skrinka zamykateľná, klimatizovaná a osvetlená
uchytávacie body upevnenia nákladu (batožinový priestor)
pomôcka pre nakladanie pre bat.priestor (EASY-PACK-System)
brzda dverí systému so zaisťovaním západkou
ADAPTIVE BRAKE s funkciou HOLD
ukazovateľ vonkajšej teploty
platne závitov pre strešný nosič
osvetlenie interiéru vrátane interiérového svietidla vpredu s oneskorovacím relé
sieť v priestore nôh spolujazdca
12 V zástrčka
zadné svietidlá s technikou LED
vonkajšie spätné zrkadlo lakované vo farbe vozidla
ochranný oblúk so snímačom nárazu (Crash-Sensor)
parametrické riadenie
batožinová sieť na operadle vodiča a spolujazdca
okenné airbagy
airbagy pre vodiča a spolujazdca
bočný airbag pre vodiča a spoluj. (komb. hrud./panv. airbag)
lakťová opierka pre vodiča a spolujazdca sklopná
kombinovaný filter
držiak pohárov
ochrana hrany ložnej plochy s chrómovým vzhľadom
stierače s dažďovým senzorom
lakťová opierka vzadu sklopná
opierky hlavy vzadu
tempomat
protisklzová regulácia náhonu (ASR)
elektronický systém stabilizácie (ESP®)
háčiky na odevy v zadných dverách
výstražná indikácia opotrebovania brzdového obloženia
otáčkomer
čelné sklo z vrstveného skla
vyhrievateľné zadné okno s časovačom
detská poistka mechanická v zadných bočných dverách
imobilizér elektronický
ATTENTION ASSIST
slnečné clony s osvetleným kozmetickým zrkadlom
alarm s ochranou pred odtiahnutím
výstražný tón a výstražná indikácia
ukotvenia detskej sedačky ISOFIX
háčik na tašku sklopný v batožinovom priestore vpravo
ovládanie okien elektr. s komf. ovlád. a funkciou reverzácie
operadlá sedadiel vzadu sklopné
osvetlenie okolia vo vonkajších zrkadlách
výstražný trojuholník
ovládač na stredovej konzole
asistent brzdenia BAS
kryt batožinového priestoru
ďiaľkové odomykanie veka batožinového priestoru
napínače bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca
stierač zadného okna s automatickým spínaním pri cúvaní
ochrana spodku s chrómovým vzhľadom vpredu a vzadu
svetlomety a zadné svetlá do hmly
odkladací priečinok v stredovej konzole
sériová výbava
interiér so sériovou výbavou
exteriér so sériovou výbavou

Kód výbavy

Popis výbavy

S991#
SL08#
SL09#
SL11#
SL32#
SL47#
SS03#
SS11#
SS12#
SS13#
SS14#
SS15#
SS20#
SS22#
SS24#
SS28#
SS30#
SS31#
SS33#
SS48#
SS54#
SS57#
SS68#
SU18#
SU35#
SU43#

batožinová sieť v priestore pre nohy spolujazdca
nárazník,ochranná lišta a zad.veko s chrómovými aplikáciami
spodná lišta okien naboku v leštenom hliníku
obklad B stĺpika lesklý čierny
združený prístroj so zošikmenými tubusovými ukazovateľmi
tlačidlo otvárania batožinového priestoru vo dverách vodiča
parkovacia brzda elektrická
výstražné svietidlo/osvetlenie okolia v zadnej kapote
3. brzdové svietidlo s technikou LED
ozdobný pás línie boku v čiernej
podvozok s oceľovým pružením vr.selektívneho systému tlmenia
riadenie AGILITY CONTROL s bezpečnostným stĺpikom riadenia
uloženie stieračov vyhrievané
regulácia dosvitu svetiel
parkovacia brzda
radiace páčky z hliníka strieborné
palubný počítač v multifunkčnom displeji
ochrana hrany ložnej plochy s chrómovým vzhľadom
anténa rádia integrovaná v zadnom bočnom okne a zadnom okne
háčik na odevy v zadných výklopných dverách
funkcia pamäte
optické potvrdenie zatvorenia
ovládač na stredovej konzole
automatické rozpoz.detskej sedačky na sed.spolujazdca(AKSE)
zásuvka 12 V vzadu
batožinová sieť naboku vľavo v batožinovom priestore

