Jazdené osobné vozidlo
ID: GW022364

VIN: W1K2231761A087176

Čas vytlačenia ponuky: 29.11.2022 o 23:00.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ S 580 4MATIC sedan dlhá verzia
Objem valcov

Výkon

3 982 cm3

370 kW (503 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

17 263 km

11/2021

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Farba

Benzín

ónyxová čierna metalíza

Identifikačné číslo

Číslo karosérie (VIN)

GW022364

W1K2231761A087176

Interiér

koža napa Exklusiv sienová
hnedá/čierna

159 000 € s DPH

Možnosť odpočtu DPH

Áno

170 298 €
- 11 298 €

Doplňujúce informácie
Záruka do 22.11.22

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

014U
0355
0421
0489
0581
0587
0596
0726
0810
0883
0891
0897
0916
0950
0P07
0P09
0P20

integrácia chytrého telefónu
rozšírené funkcie MBUX
9G-TRONIC
AIRMATIC
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
tepelno a zvukovoizolačné, ako aj infračervené žiarenie odrážajúce vrstvené bezpečnostné sklo
stredová konzola so skleneným vzhľadom čierna
3D obklopujúci ozvučovací systém Burmester®
servozatváranie
náladové osvetlenie
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia vpredu
palivová nádrž s objemom 76 litrov
AMG Line
balík na prevádzku so šoférom
balík tienenia
balík asistenčných jazdných systémov

Kód výbavy

Popis výbavy

0P53
0P64
0P82
0PBG
0PBH
0PYB
0PYN
0U10

ENERGIZING AIR CONTROL
pamäťový balík
ochrana vozidla URBAN GUARD plus
prvotriedna navigácia MBUX
parkovací balík s funkciami parkovania ovládaného na diaľku
základný balík
prvotriedny balík
automatická deaktivácia airbagu spolujazdc

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

00B3
00U1
016U
017U
0192
0194
0201
020U
0223
0228
022U
0231
0233
0235
0236
0243
0249
0260
0266
0275
0276
027U
0282
0292
0293
0297
02U1
02U8
0302
0306
030U
0318
031U
0321
0325
032U
034U
0351
0365
0367
037B
0381
0384
039V
0401
0402
0413
042U
0439
043U
0443
0445
0447
0451
0452
0475
0481
0501
0502
0503

miesto výroby vozidla Sindelfingen
súbor krajín centrálnej jednotky pre EHK (NTG 7)
Apple CarPlay
Android Auto
STEUERCODE NAG2-GETRIEBE MIT D1 STAND
zmena procesu čalúnenia stropu vo výrobnom závode Rastatt/Sindelfingen
riadenie zadnej nápravy s 4,5-stupňovým prispôsobením uhla natočenia
predvýbava pre digitálne odovzdanie kľúča
zadné sedadlá elektricky nastaviteľné vrátane pamäťovej funkcie
nezávislé kúrenie
zábava MBUX
ovládanie garážovej brány
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
adaptívne osvetlenie vzadu
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
vnútorné a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné
bez označenia typu na veku batožinového priestoru
aktívny asistent riadenia
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkcio
pamäťový balík vzadu
predvýbava pre INTELIGENTNÉHO PARKOVACIEHO PILOTA
možnosť nakladania skrz
bočný impulz PRE-SAFE®
bočné airbagy vzadu
slnečné rolety elektrické v zadných bočných dverách vľavo a vpravo
žalúzie chladiča
chladivo alternatívne
airbag vzadu
airbag bezpečnostného pásu
funkcia premietania pre čiary
DIGITAL LIGHT s funkciou premietania
ochrana proti krádeži Mercedes me
skener odtlačku prsta
stredový airbag
personalizácia zvuku
služby poskytované na diaľku Premium
systém núdzového volania Mercedes-Benz
navigácia na pevnom disku
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisné informácie po slovensky
čítačka kariet CI+
komunikačný modul (LTE Advanced) na používanie služieb Mercedes me connect
index nosnosti a rýchlostný index 98Y XL + 100Y X
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
klimatizácia sedadiel vzadu
panoramatická posuvná strecha
predvýbava pre funkciu premietania pre symboly
komfortné opierky hlavy EASY ADJUST pre vodiča a spolujazdca, na strane spolujazdca sklopná
funkcia premietania pre animácie
vyhrievanie volantu
projekčný displej s rozšírenou realitou MBUX
zadný tablet MBUX
3D displej vodiča
sedadlo na strane spolujazdca elektricky nastaviteľné zozadu
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
technická ochrana spodku
360-stupňová kamera
3-ročné bezplatné aktualizácie kartografických dát navigácie
predvýbava pre asistenta parkovania ovládaného na diaľku

Kód výbavy

Popis výbavy

0513
051B
0534
0537
0540
0543
0546
0551
0561
0562
0582
061U
0628
06U0
072B
0735
0772
077B
078B
079B
07B4
0802
0840
0865
0868
0871
0874
0881
0882
0889
0898
08B2
08S2
08U0
08U8
0902
0903
0906
0907
0927
0936
0942
094B
0961
0968
0B01
0B05
0B10
0B24
0B51
0H17
0K13
0K32
0K33
0K34
0L
0L5C
0LS1
0P21
0P34
0P55
0P69
0PYH
0PYP
0R01
0R06
0R8Q
0RWN
0U01
0U07
0U19
0U22
0U25

asistent sledovania dopravných značiek
rating súboru krajín Euro NCAP
multimediálny systém MBUX
digitálne rádio
slnečná roleta elektrická pre zadné okn
dvojitá slnečná clona
aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti
poplašné zariadenie s predvýbavou pre rozpoznávanie kolízie
dizajnové zámky bezpečnostných pásov vpredu a vzadu
impulz PRE-SAFE®
automatická klimatizácia THERMOTRONIC vzadu
čalúnenie stropu mikrovlákno DINAMICA čierna
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
športový zvuk motora
balík USB plus
balík ozdobných prvkov Exklusiv
styling AMG
interiérový asistent MBUX
interiérový asistent MBUX vzadu
predvýbava pre digitálne rádio
krajiny WIPPS WEU+COC
technické zmeny
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
TV tuner
centrálny displej s OLED
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
MAGIC VISION CONTROL
diaľkové zatváranie veka batožinového priestoru
zabezpečenie vnútorného priestoru
KEYLESS-GO so zapustenými kľučkami dverí
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia vzad
prídavný ohrievač PTC 48 V
riadiaci kód
zásobník umývacieho roztoku vyhrievaný
detský záchytný systém I-Size
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie sedadiel plus vzadu
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca
vyhrievaná lakťová opierka vzadu ako aj stredová konzola
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
odpájanie valcov
balík ložného priestoru
integrovaný štartovací generátor 2. generácie
filter pevných častíc spalín benzínu
dokument COC Euro 6 bez osvedčenia o evidencii časť II
štartovací generátor EQ BOOST
chrómová rukoväť na hrane ložnej plochy z ušľachtilej ocele
systém palivovej nádrže pre normu Euro 6d
diaľkový ovládač na nezávislé kúrenie
TIREFIT
ozdobné prvky klavírový lak designo s prúdnicami čierny
servisný interval 25. 000 km
aktívny asistent zmeny jazdného pruh
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
ľavostranné riadenie
multifunkčný športový volant v koži napa
Rohbaulaststufe 1
balík AIR-BALANCE
balík Exklusiv
balík Night
balík tepelného komfortu
línia AMG Line
riaditeľský balík vzadu
letné pneumatiky
zvukovo optimalizované pneumatiky s penovým pohlcovačom
veľkosť kolesa 21" zmiešané osadenie pneumatikami variant 1
53,3 cm (21") disky AMG z ľahkej zliatiny s mnoholúčovým dizajnom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
podávač bezpečnostného pásu vzadu
rozšírená realita MBUX pre navigáciu
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
prahové lišty s nápisom "Mercedes-Benz", osvetlené

Kód výbavy

Popis výbavy

0U26
0U29
0U35
0U60

podlahové rohože AMG
brzdová sústava s väčšími brzdovými kotúčmi
12-voltová zásuvka
ochrana chodco

