Jazdené osobné vozidlo
I D : GW020435

V I N : WDC1569081J310233

Čas vytlačenia ponuky: 11.04.2021 o 03:56.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLA 200 d
Objem valcov

Výkon

2 143 cm3

100 kW (136 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

57 140 km

1/2017

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

5.9 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

155 g/km

polárna strieborná metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

imitácia kože ARTICO/látka
Corumba čierna

GW020435

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC1569081J310233

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

20 900 € s DPH

Nie

Výhodnejšie o 2 000 €
Cena nového od 31 950 €

Doplňujúce informácie
Záruka do 26.01.23, servis v cene vozidla do 26.01.23, počet majiteľov 1, predajné
Platnosť STK 27.01.23, platnosť EK 27.01.23

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

258
290
294
429
442
474
475
485
486
538
580
58U
614
B03
B51
K11
U01
U60

COLLISION PREVENTION ASSISTstraha pred kolíziou
okenné airbagy
kolenný airbag pre vodiča
7G-DCT
multifunkčný volant
filter pevných častíc dieselových motorov
kontrola tlaku v pneumatikách
komfortný podvozok
podvozok so znížením o 15 mm
ATTENTION ASSIST
klimatizácia
čalúnenie stropu látka krištáľová sivá
bixenónové svetlomety
funkcia ECO štart - stop
súprava na utesnenie pneumatík TIREFIT s el. kompresorom
adaptívne brzdové svetlo
indikácia stavu zadných pásov v združenom prístroji
aktívna kapota motora

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0L
108
11U
218
258
260
280
294
351
360
37B
3U1
428
440
475
522
600
725
818
840
857
873
893
927
968
B09
B59
D6S
H50
K13
K27
P59
R05
R31
U01
U10
U12
U59
U60
V84

ľavostranné riadenie
Riadiaci kód
Remote Online
cúvacia kamera
COLLISION PREVENTION ASSIST
bez označenia typu na veku batožinového priestoru
multifunkčný volant v koži
kolenný airbag
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
headunit Európa
radiace páčky na volante
tempomat
kontrola tlaku v pneumatikách
Audio 20 CD vrátane predvýbavy pre Garmin® MAP PILOT
ostrekovače svetlometov
pozdĺžny držiak na strešný nosič z hliníka
prehrávač CD
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo od B-stĺpika
multimediálny displej
vyhrievanie sedadla pre vodiča a spolujazdca
KEYLESS GO starting function
konštrukcia pre stupeň čistoty spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
DYNAMIC SELECT
Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
ozdobné prvky s vlnovkovitým vzhľadom strieborná
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
línia Urban
pneumatiky s optimalizovaným valivým odporom
45,7 cm (18") disky z ľ. zl. s dizajnom 5 zdvojených lúčov
indikácia stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
velúrové podlahové rohože
balík komfortu sedenia
aktívna kapota motora
rýchlostný index a index nosnosti 97V

