Jazdené osobné vozidlo
I D : KZ13200197

V I N : WDC1660241A700164

Čas vytlačenia ponuky: 09.03.2021 o 05:06.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC
Objem valcov

Výkon

2 987 cm3

190 kW (258 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

245 992 km

10/2016

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6.6 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

179 g/km

metalíza hnedá citrín

Interiér

Identifikačné číslo

koža Twin béžová piesok

KZ13200197

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC1660241A700164

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

27 900 € s DPH

Áno

Cena nového od 75 102 €

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Záruka do 27.10.20, servis v cene vozidla do 27.10.22, predajné

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

258
280
421
560
580
690
915
B03
K11
U77

varovanie pred kolíziou s brzdným zásahom FCW
multifunkčný volant
9G-TRONIC
elektricky nastaviteľné predné sedadlá
automatická klimatizácia THERMATIC
dojazdové koleso
palivová nádrž so zvýšenou kapacitou (93 l)
funkcia ECO štart–stop
adaptívne brzdové svetlá
čistenie výfukových plynov dieselových motorov BlueTEC (SCR)

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

05U
06U
214
234
235
249

služby Remote Online
komunikačný modul na používanie služieb Mercedes connect me
adaptívny systém tlmenia (ADS)
asistent mŕtveho uhla
aktívny parkovací asistent vrátane PARKTRONIC
vonkajšie a vnútorné polarizačné spätné zrkadlá
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Kód výbavy

Popis výbavy

294
474
475
481
489
500
522
550
55U
587
628
642
668
723
818
840
857
872
873
890
927
968
B12
B59
D3P
D6S
DPR
H09
P49
R05
R39
U01
U10
U22
U60
PDI

kolenný airbag
filter pevných častíc pre dieselové motory
kontrola tlaku v pneumatikách
ochrana spodku motora
vzduchové pruženie AIRMATIC
vonkajšie spätné zrkadlá el. sklopné
Audio 20 CD vrátane predvýbavy pre Garmin® MAP PILOT
predpríprava pre ťažné zariadenie
čalúnenie stropu látka béžová
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
svetlomety s LED dynamické pre pravostrannú premávku
zabezpečenie pri preprave s prepravnými úchytmi
kryt batožinového priestoru
prehrávač CD
tmavé sklá od stredného stĺpika smerom dozadu
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel vzadu (2. rad sedadiel)
el. vyhrievanie predných sedadiel
EASY-PACK autom. zatváranie a otváranie batož. priestoru
konštrukcia pre stupeň čistoty spalín EURO6
dokument COC EU6-bez potvrdenia o schválení diel II
náradie na výmenu kolesa
spínač zážitku z jazdy (individuálne jazdné programy)
Havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
ozdobné prvky drevo jaseň hnedé s otvorenými pórmi
balík polarizačných spätných zrkadiel
pneumatiky s optimalizovaným valivým odporom
48,3 cm (19") disky z ľahkej zliatiny s 5-lúčovým dizajnom
ukazovateľ zapnutia zadných pásov
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
nastavovanie bedrovej opierky (4-smerné)
aktívna predná kapota
Predpredajný servis

