Jazdené osobné vozidlo
ID: KZ13210156

VIN: WDC1668241A628475

Čas vytlačenia ponuky: 29.11.2022 o 23:17.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GL 350 BlueTEC 4MATIC
Objem valcov

Výkon

2 987 cm3

190 kW (258 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

219 586 km

9/2015

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 7-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

7.6 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

199 g/km

metalíza čierna obsidián

Identifikačné číslo

Číslo karosérie (VIN)

KZ13210156

WDC1668241A628475

Interiér

koža čierna/mandľovo béžová

36 900 € s DPH

Možnosť odpočtu DPH

Áno

Váš predajca

Doplňujúce informácie

Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky

momentálne nemáme vystavené v bazári
Záruka do 28.09.17, autorizovaná servisná história

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

214
280
414
427
489
723
845
890
946
B03
K11
U42

adaptívny systém tlmenia (ADS)
multifunkčný volant
posuvná strecha
automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS
AIRMATIC package
kryt batožinového priestoru EASY-PACK
3. rada sedadiel elektricky sklápateľná
zadná kapota EASY-PACK
predvýbava pre deliacu sieť v 2. rade sedadiel
funkcia ECO štart – stop
adaptívne brzdové svetlo
doplnok k BLUETE

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0L
233
235
237

ľavostranné riadenie
DISTRONIC PLUS s brzdou PRE-SAFE®
aktívny asistent parkovania
aktívny asistent mŕtveho uhla

Roland Varga
+421905318953
R.Varga@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

238
23P
242
249
275
294
311
401
474
475
500
501
513
51U
527
550
581
600
608
622
668
690
757
772
776
840
843
846
872
876
889
927
968
B12
D6S
DBP
DPR
H09
P31
P44
P49
P64
R01
U01
U09
U18
U22
U60

aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
balík asistenčných jazdných systémov Plus
predné sedadlo vpravo elektricky nastaviteľné s pamäťou
vonkajšie a vnútorné polarizačné spätné zrkadlá
balík pamätí elektricky nastaviteľného sedadla vodiča
kolenný airbag
držiak pohárov temperovaný
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
filter pevných častíc dieselových motorov
kontrola tlaku v pneumatikách
vonkajšie spätné zrkadlá el. sklopné
360° kamera
asistent pre sledovanie povolenej rýchlosti
čalúnenie stropu látka čierna
COMAND Online
spájacie zariadenie
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
ostrekovače svetlometov
asistent adaptívnych diaľkových svetiel
ILS s bi-xenónovými svetlometmi pre pravostrannú premávk
zabezpečenie pri preprave s prepravnými úchytmi
dojazdové koleso
disky z ľ. zl. AMG 53,3 cm (21") lúčové
styling AMG
rozšírenie výrezov kolies pre disky AMG
termoizolačné tmavotónované sklo od 2. stĺpika smerom dozadu
2.rada sedadiel elektricky sklopná
stúpačky vo vzhľade hliníka s gumovými nopkami
vyhrievanie sedadiel vzadu (2. rad sedadiel)
náladové osvetlenie interiéru
bezkľúčová verzia (KEYLESS-GO)
konštrukcia pre stupeň čistoty spalín EURO6
dokument COC EU6-bez potvrdenia o schválení diel II
náradie na výmenu kolesa
bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
bez havarijného a povinného zmluvného poistenia na 3 roky
prepravné náklady
ozdobné prvky drevo jaseň hnedé s otvorenými pórmi
exteriérový športový balík AMG
balík parkovacích asistentov
balík polarizačných spätných zrkadiel
balík pamät
letné pneumatiky
ukazovateľ zapnutia zadných pásov
prístrojová doska v imitácii kože ARTICO s ozdobnými stehmi
automatické rozpoznávanie detskej sedačky v sed. spoluj.
nastavovanie bedrovej opierky (4-smerné)
aktívna predná kapot

