Jazdené osobné vozidlo
I D : GWL020017

V I N : WDD2130051A703924

Čas vytlačenia ponuky: 11.04.2021 o 03:54.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ E 220 d 4MATIC sedan
Objem valcov

Výkon

1 950 cm3

143 kW (194 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

19 126 km

7/2019

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

5.1 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

135 g/km

selenitová sivá metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

látka Marseille čierna

GWL020017

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2130051A703924

5

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

48 900 € s DPH

Áno

61 728 €
Výhodnejšie o 12 828 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Záruka do 30.07.21, predajné, platnosť STK 31.07.23, platnosť EK 31.07.23

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska 7
841 03 Bratislava
Pavol Hýravý
+421918424280
P.Hyravy@motor-car.sk

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

B51
B59
H56
K11
K13
L3B
P44
P49
P75
P76
R01
U01
U10
U12
U13
U60
U79
U85
V69
09U

TIREFIT
DYNAMIC SELECT
ozdobné prvky lak s efektom strieborný
adaptívne brzdové svetlo
servisný interval 25. 000 km
multifunkčný športový volant v koži napa
parkovací balík s 360-stupňovou kamerou
balík zrkadiel
interiér so sériovou výbavou
exteriér so sériovou výbavou
letné pneumatiky
indikácia stavu zadného pásu v združenom prístroji
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
velúrové podlahové rohože
plaketa pre mimoriadny model
ochrana chodcov s aktívnou kapotou motora
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže na AdBlue®
zásobník na AdBlue® s väčším objemom
rýchlostný a záťažový index 100Y XL
monitorovanie vozidla

Kód výbavy

Popis výbavy

14U
15U
17U
16U
218
235
246
249
258
260
270
274
287
294
299
351
355
362
367
37B
421
428
464
469
474
475
500
506
51U
580
632
677
737
824
840
868
873
881
916
927
968

integrácia smartfónu
integrácia smartfónu MirrorLink
integrácia smartfónu (Android Auto)
integrácia smartfónu (Apple CarPlay)
cúvacia kamera
parkovací pilot
analógové hodiny
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné
aktívny asistent brzdenia
bez označenia typu na veku batožinového priestoru
anténa pre GPS
telefónna anténa
operadlá zadných sedadiel sklopné
airbag na ochranu kolien
systém PRE-SAFE®
systém núdzového volania Mercedes-Benz
predvýbava pre Garmin® MAP PILOT
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
9G-TRONIC
radiace páčky DIRECT SELECT nalakované
širokouhlý kokpit
štítok s informáciou o tlaku v pneumatikách
filter pevných častíc dieselových motorov
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
Audio 20 GPS
čalúnenie stropu látka čierna
automatická klimatizácia THERMATIC
vysokovýkonné svetlomety s LED
podvozok AGILITY CONTROL so selektívnym systémom tlmenia a znížením
stredová konzola drevo jaseň čierne s otvorenými pórmi
dodatočné diely pre krajiny s chladným podnebím
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
centrálny displej 12,3"
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
komfortné zatváranie veka batožinového priestoru
palivová nádrž s väčším objemom 66 l
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II

