Jazdené osobné vozidlo
ID: GWL022050

VIN: WDC1569031J534173

Čas vytlačenia ponuky: 24.09.2022 o 17:53.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLA 220 d
Objem valcov

Výkon

2 143 cm3

125 kW (170 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

55 585 km

6/2018

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

4.4 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

115 g/km

metalíza horská šedá

Identifikačné číslo

Číslo karosérie (VIN)

GWL022050

WDC1569031J534173

Miest na sedenie

Interiér

5

imitácia kože ARTICO krištáľová
sivá

30 990 € s DPH

Môžete mať aj na splátky

Od 409 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH

Nie

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

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

11U
15U
235
249
258
260
280
290
294
345
351
357
362
428
429
440
442
474

Remote Online
integrácia smartfónu MirrorLink
aktívny asistent parkovania
automaticky zacloniteľné vnút. a vonk. zrkadlo na str.vodiča
COLLISION PREVENTION ASSIST výstraha pred kolíziou
bez označenia typu na veku batožinového priestoru
multifunkčný volant v koži
okenné airbagy
kolenný airbag
dažďový senzor
systém núdzového volania Mercedes-Benz
Garmin® MAP PILOT
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me co
radiace páčky na volante
7G-DCT
tempomat
multifunkčný volant s 3-ramenným dizajnom s 12 tlačidlami
filter pevných častíc dieselových motorov

Kód výbavy

Popis výbavy

475
485
500
51U
522
538
543
580
608
632
725
818
82R
857
873
875
877
893
927
942
B03
B09
B51
B59
H81
K11
K13
K27
P49
P59
R05
U01
U10
U12
U25
U35
U43
U59
U60
U62

kontrola tlaku v pneumatikách
komfortný podvozok
elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá
čalúnenie stropu látka čierna
Audio 20 CD vrátane predvýbavy pre Garmin® MAP PILOT
ATTENTION ASSIST
slnečné clony s osvetleným kozmetickým zrkadlo
klimatizácia s manuálnou reguláciou rozdelenia vzduchu
adaptívny asistent diaľkového svetla
vysokovýkonné svetlomety s LED
pozdĺžny držiak na strežný nosič z hliníka
prehrávač CD
45,7 cm (18") disky z ľahkej zliatiny s 5-lúčovým dizajnom
multimediálny displej
vyhrievanie sedadla pre vodiča a spolujazdca
vyhrievaný systém ostrekovačov čelného skla
náladové osvetlenie
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
konštrukcia pre stupeň čistoty spalín Euro 6
balík pre batožinový priestor
funkcia ECO štart - stop
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
súprava na utesnenie pneumatiky TIREFIT
DYNAMIC SELECT
ozdobné prvky s plachetnicovým vzhľadom
adaptívne brzdové svetlo blikajúce
servisný interval 25. 000 km
softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D"
balík polarizačných spätných zrkadiel
línia Urba
pneumatiky s optimalizovaným valivým odporom
indikácia stavu zadných pásov v združenom prístroji
rozpozn. zaťaženia sedadla a aut.deaktivácia airbagu spoluj.
podlahové rohože velúrové vo farbe čalúnenia
nástupné lišty osvetlené
12 V zástrčka v batožinovom priestore
bočná sieť na batožinu v batožinovom priestore
balík komfortu sedenia
aktívna kapota motora
balík vonkajšieho a vnútorného osvetleni

