Jazdené osobné vozidlo
I D : GWL020109

V I N : WDD2183931A074785

Čas vytlačenia ponuky: 11.05.2021 o 02:47.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Objem valcov

Výkon

2 987 cm3

195 kW (265 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

129 037 km

6/2013

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6.9 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

181 g/km

metalíza sivá indium

Interiér

Identifikačné číslo

koža mandľovo béžová

GWL020109

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2183931A074785

4

Aktuálna predajná cena

Môžete mať aj na splátky

24 490 € s DPH

Od 319 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH

94 086 €

Áno

Výhodnejšie o 69 596 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Predajné

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska 7
841 03 Bratislava
Miroslav Szitas
+421915760550
M.Szitas@motor-car.sk

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

291
294
427
474
477
690
928
966
B12
DPR

airbagy pre vodiča a spolujazdca
kolenný airbag na strane vodiča
automatická prevodovka 7-stupňová
DPF - filter pevných častíc
výstražný signál pri zníženomtlaku v pneumatikách
dojazdové rezervné koleso (namiesto TIREFIT)
konštrukcia pre stupeň čistoty spalín EURO5
dokument COC EU5-bez potvrdenia o schválení diel II
náradie na výmenu kolesa
prepravné náklady

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

218
233
235
237
238

zadná parkovacia kamera
DISTRONIC PLUS
aktívny parkovací asistent
aktívny asistent mŕtveho uhla
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu

Kód výbavy

Popis výbavy

23P
240
249
275
287
298
309
401
409
414
481
489
513
518
527
540
580
608
682
810
872
877
881
889
915
B18
H19
P17
P96
R82
U18

balík jazdných asistentov plus (obsahuje: 233, 237,238)
denné svetlá s technikou LED s 622
balík spätných zrkadiel
balík pamätí pr.sedadiel,stĺpika riadenia a vonk.sp.zrkadiel
EASY-PACK - delené zadné sedadlá v pomere 1:3/2:3
balík bezpečnosti vzadu
držiak na pohár vpredu, držiak na fľašu vpredu a vzadu
predné sedadlá s vetraním a vyhrievaním
balík multiobrysových sedadiel vpredu
elektrické posuvno-výklopné strešné okno
ochrana spodku motora
AIRMATIC - vzduchové pruženievozidla
asistent pre sledovanie povolenej rýchlosti
mediálne rozhranie vrátane káblov (Media Interface)
COMAND Online multimediálny systém
elektrická roletka na zadnom okne
THERMATIC - 2-zónová automatická klimatizácia
automatické prepínanie diaľkových svetiel
hasiaci prístroj
ozvučovací systém Harman Kardon® Logic 7® Surround
vyhrievanie zadných sedadiel
vnútorné ambiente osvetlenie
zatváranie veka batožinového priestoru s P17
KEYLESS-GO - bezkľúčová verzia s P17
Palivová nádrž s väčším objemom 80 l
odkladací priestor na okuliare
obklad interiéru drevo topoľ svetlé
balík KEYLESS-GO (obsahuje: 881, 889)
športový balík exteriér s R82alebo 49R
R19 5-lúčové disky z ľahkých zliatin (48,3 cm) s P96
autom.rozpoz.detskej sedačky na sed.spolujazdca s23P,designo

