Jazdené osobné vozidlo
ID: GW022356

VIN: WDC2539091F049634

Čas vytlačenia ponuky: 29.11.2022 o 21:34.
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

144 870 km

8/2016

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

5.5 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

140 g/km

polárna biela

Identifikačné číslo

Číslo karosérie (VIN)

GW022356

WDC2539091F049634

Interiér

imitácia kože ARTICO hodvábna
béžová/hnedá espresso

31 900 € s DPH
59 796 €

Môžete mať aj na splátky

Od 427 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH

Áno

- 27 896 €

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
B03
U77
U85

airbag na ochranu kolien
dažďový senzor
9G-TRONIC
filter pevných častíc dieselových motorov
funkcia ECO štart-stop
čistenie výfukových plynov dieselových motorov BlueTEC (SCR)
nádrž na AdBlue® s väčším objemo

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

05U
06U
218
234
235
249

služby Remote Online
komunikačný modul na používanie služieb Mercedes connect me
cúvacia kamera
asistent sledovania mŕtveho uhla
aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné

Kód výbavy

Popis výbavy

258
270
274
309
355
357
37B
413
440
448
475
485
500
522
55U
581
611
628
642
645
670
723
725
818
824
873
876
877
890
8U8
900
916
927
968
B51
B59
D6S
DPR
H09
K11
P22
P23
P44
P49
P65
R31
U01
U09
U10
U22
U25
U60
ZZ_PV1

COLLISION PREVENTION ASSIST výstraha pred kolíziou
anténa pre GPS
telefónna anténa
dvojitý držiak pohárov
predvýbava pre Garmin® MAP PILOT
Garmin® MAP PILOT
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
panoramatická posuvná strecha
tempomat
dotykové pole
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
podvozok AGILITY CONTROL so selektívnym systémom tlmenia
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
Audio 20 CD
čalúnenie stropu látka porcelánová
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
výstupné svietidlá
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
Intelligent Light System s LED (pravostranná premávka
zimné pneumatiky M+S 4-krát
využívanie zostatkového tepla motora
kryt ložného priestoru EASY-PACK
pozdĺžny držiak na strešný nosič, lesklo eloxovaný hliník
prehrávač CD
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
balík osvetlenia vnútorného priestoru
náladové osvetlenie
zadné výklopné dvere EASY-PACK
vyznačenie I-Size
balík pochrómovaných doplnkov
palivová nádrž 66 l
emisná norma Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
súprava na utesnenie pneumatík TIREFIT
DYNAMIC SELECT
Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
ozdobné prvky drevo jaseň hnedé s otvorenými pórmi
adaptívne brzdové svetlo
interiér EXCLUSIVE
exteriér EXCLUSIVE
parkovací balík
balík zrkadiel
balík komfortu sedenia
45,7 cm (18") disky z ľahkej zliatiny s 5-lúčovým dizajno
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji
prístrojová doska v koži ARTICO
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
nástupné lišty s nápisom »Mercedes-Benz«, osvetlené
ochrana chodcov
Zľava predvádzacie/jazdené vozidlá

