Jazdené osobné vozidlo
I D : GWL021020

V I N : WDD2221781A158030

Čas vytlačenia ponuky: 11.05.2021 o 03:15.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ Mercedes-AMG S 63 4MATIC dlhá verzia
Objem valcov

Výkon

5 461 cm3

430 kW (585 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

75 132 km

2/2015

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

10.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

242 g/km

obsidiánová čierna metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

koža napa Exklusiv čierna

GWL021020

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDD2221781A158030

—

Aktuálna predajná cena

Môžete mať aj na splátky

64 900 € s DPH

Od 845 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH

Cena nového od 44 046 €

Áno

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Záruka do 01.02.17, servis v cene vozidla do 31.01.21, predajné

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

427
448
531
581
596
772
877
883
B03
B06
K11

7-stupňová športová prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
dotykové pole
COMAND Online
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
tepelnoizolačné a infračer. žiar. odrážajúce vrstvené sklo
styling AMG
náladové osvetlenie
servozatváranie dverí vpredu a vzadu
funkcia ECO štart-stop
brzdové strmene nasivo nalakované
adaptívne brzdové svetlo

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

02B
055
05U
06U
223

digitálny návod na obsluhu ponemecky
modelový rok 04/2
služby Remote Online
komunikačný modul na používanie služieb Mercedes connect me
zadné sedadlá elektr. nastaviteľné vrátane pamäťovej funkcie

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

Kód výbavy

Popis výbavy

231
233
235
237
238
249
253
266
268
269
271
275
276
282
297
300
305
306
310
314
386
401
402
406
413
432
439
452
463
475
481
49V
501
502
513
540
582
610
61U
628
642
6P5
731
735
753
776
805
810
814
840
856
864
867
871
874
881
884
887
889
902
903
915
927
968
B09
B51
D3P
D6S
DPR
P07
P09
P17
P20

diaľkové ovládanie garážovýchdverí
DISTRONIC PLUS
aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC
aktívny asistent sledovania mŕtveho uhla
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
vnútorné/vonkajšie zrkadlo nastr. vodiča aut. zacloniteľné
výstražný a ochranný systém pred kolíziou vzadu
DISTRONIC PLUS s asistentom riadenia
BAS PLUS s asistentom prejazdu križovatkou
asistent brzdenia BAS PLUS
brzda PRE-SAFE®ranou chodcov
pamäťová funkcia pre vodiča aspolujazdca
sedadlá s pamäťou vzadu
vak na lyže
slnečné rolety elek. v zadných bočných dverách vľavo/vpravo
brzda PRE-SAFE®
podávač zámku bezpečnostného pásu
airbag bezpečnostného pásu vonkajšie zadné sedadlá
dvojitý držiak na pohár
multifunkčný športový volant vo vyhotovení z dreva a kože
komfortná telefónia
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
klimatizácia sedadiel vzadu
viackrivkové sedadlá vzadu
panoramatická posuvná strechaná strecha
balík komfortných sedadiel pre vodiča a spolujazdca
komfortné opierky hlavy EASY ADJUST
poloha sedadla spolujazdca pre prevádzku so šoférom
projekčný displej skle
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
ochrana spodku
rýchlostný index a index nosnosti 101Y+104Y
360-stupňová kamera
aktualizácia pre COMAND počasviacerých rokov
asistent sledovania dopravných značiek
slnečná roleta elektrická prezadné okno
automatická klimatizácia THERMOTRONIC vzadu
asistent nočného videnia plus
čalúnenie stropu designo DINAMICA čierna
adaptívny asistent diaľkovéhosvetla plus
LED Intelligent Light System pre pravostrannú premávku
riadiaci kód odbytu pre kód 475
ozdobné prvky drevo koreň orecha hnedé lesklé
balík ozdobných prvkov Exklusiv
50,8 cm (20") kované disky AMG s dizajnom zdvojených lúčov
rozšírenie výrezov kolies predisky AMG
technické zmeny
ozvučovací systém s priestorovým zvukom Burmester®
menič DVD
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
telefónia pre podnikateľov vzadu
zábavný systém vzadu
SPLITVIEW
HANDS-FREE ACCESS
MAGIC VISION CONTROLný
diaľkové otváranie veka batožinového priestoru
prídavné zaistenie veka batožinového priestoru
samostatné uzamykanie veka batožinového priestoru
KEYLESS-GO
vyhrievanie sedadiel plus prevodiča a spolujazdca
vyhrievanie sedadiel plus prekrajné zadné sedadlá
palivová nádrž s väčším objemom (78,5 l)
emisná norma Euro 6 výfukových plynov Euro 6
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
TIREFIT s kompresorom na nahustenie pneumatík
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
balík pre prevádzku so šoférom
balík tienenia
balík KEYLESS-GO
balík asistenčných jazdných systémov plus

Kód výbavy

Popis výbavy

P21
P34
P35
P36
P43
P44
P46
P64
R01
U01
U10
U24
U25
U60
U72

balík AIR-BALANCE
balík Exklusiv
LED Intelligent Light System
balík PRE-SAFE® vzadu
balík komfortu sedenia vzadu
parkovací balík
individuálny zábavný systém vzadu
pamäťový balík pre vodiča a spolujazdca
letné pneumatiky
indikácia stavu zadného pásu
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
podlahové rohože AMG Exklusiv
prahové lišty osvetlené
ochrana chodcov s aktívnou kapotou motora
DVD-prehrávač s kódom regiónu2

