Jazdené osobné vozidlo
ID: KZ13220079

VIN: W1K2231331A014284

Čas vytlačenia ponuky: 05.07.2022 o 17:05.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ S 400 d 4MATIC Sedan long
Objem valcov

Výkon

2 925 cm3

243 kW (330 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

40 951 km

3/2021

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

7 l/100 km

Spotreba

Kombinované emisie

—

186 g/km

Celkový výkon

Elektrický dojazd

0 kW

0 km

Farba

Identifikačné číslo

diamantová biela designo bright

KZ13220079

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1K2231331A014284

—

Interiér

koža napa Exklusiv sienová
hnedá/čierna

138 000 € s DPH
165 804 €

Záruka do 28.02.23, servis v cene vozidla do 28.02.27, autorizovaná servisná
história, počet majiteľov 1

Áno

Váš predajca
Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Roland Varga
+421905318953
R.Varga@motor-car.sk

Toto vozidlo je Mercedes-Benz Certified. Hlavné výhody:
Maximálny vek vozidla 6 rokov a max. 150 000 najazdených kilometrov
24 – mesačná záruka na jazdené vozidlo a garancia mobility
Preverená história a garantovaný počet najazdených kilometrov
Nákup na protihodnotu a atraktívna ponuka financovania
Konektivita Mercedes Me a možnosť skúšobnej jazdy do 24 hodín

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

014U
0355
0421
0489
0581
0587
0726

integrácia chytrého telefónu
rozšírené funkcie MBUX
9G-TRONIC
AIRMATIC
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
stredová konzola so skleneným vzhľadom čierna

Od 1 822 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH

Doplňujúce informácie
TOP stav !!! záruka do 2025/2 do 120 tisíc km, bezplatný servis do 2027/2 do 160
tisíc km, momentálne nemáme vystavené v bazári, rezervované

Môžete mať aj na splátky

Kód výbavy

Popis výbavy

0891
0897
0950
0971
0P20
0P21
0P64
0P69
0P82
0PBG
0PBH
0PBS
0PYB
0U10
0U79

náladové osvetlenie
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia vpredu
AMG Line
filter pevných častíc spalín nafty
balík asistenčných jazdných systémov
balík AIR-BALANCE
pamäťový balík
balík tepelného komfortu
ochrana vozidla URBAN GUARD plus
prvotriedna navigácia MBUX
parkovací balík s funkciami parkovania ovládaného na diaľku
balík ENERGIZING vpredu
základný balík
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
zariadenie na čistenie spalín nafty BlueTEC vrátane nádrže na AdBlue

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

016U
017U
0216
0223
0228
022U
0231
0233
0235
0243
0249
0260
0266
0275
0276
027U
0282
0292
0293
0297
0318
0321
0325
032U
034U
0351
0365
0367
037B
0384
0401
0402
0413
0432
0436
0443
0445
0447
0451
0475
0481
0501
0503
0513
0534
0537
0540
0543
0546
0551
0582
0596
0597

Apple CarPlay
Android Auto
riadenie zadnej nápravy s 10-stupňovým prispôsobením uhla natočenia
zadné sedadlá elektricky nastaviteľné vrátane pamäťovej funkcie
nezávislé kúrenie
zábava MBUX
ovládanie garážovej brány
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
vnútorné a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné
bez označenia typu na veku batožinového priestoru
aktívny asistent riadenia
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
pamäťový balík vzadu
predvýbava pre INTELIGENTNÉHO PARKOVACIEHO PILOTA
možnosť nakladania skrz
bočný impulz PRE-SAFE®
bočné airbagy vzadu
slnečné rolety elektrické v zadných bočných dverách vľavo a vpravo
DIGITAL LIGHT
skener odtlačku prst
stredový airbag
personalizácia zvuku
služby poskytované na diaľku Premium
systém núdzového volania Mercedes-Benz
navigácia na pevnom disku
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
návod na obsluhu a servisné informácie po slovensky
komunikačný modul (LTE Advanced) na používanie služieb Mercedes me connect
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
klimatizácia sedadiel vzadu
panoramatická posuvná strecha
balík aktívnych viackrivkových sedadiel
komfortné opierky hlavy vpredu
vyhrievanie volantu
projekčný displej s rozšírenou realitou MBUX
zadný tablet MBUX
3D displej vodiča
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
technická ochrana spodku
360-stupňová kamera
predvýbava pre asistenta parkovania ovládaného na diaľku
asistent sledovania dopravných značiek
multimediálny systém MBU
digitálne rádio
slnečná roleta elektrická pre zadné okno
dvojitá slnečná clona
aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti
poplašné zariadenie s predvýbavou pre rozpoznávanie kolízie
automatická klimatizácia THERMOTRONIC vzadu
tepelne a zvukovoizolačné, ako aj infračervené žiarenie odrážajúce vrstvené bezpečnostné sklo
čelné sklo, vyhrievané

Kód výbavy

Popis výbavy

061U
0628
070B
072B
0735
0772
079B
0810
0840
0854
0865
0868
0871
0874
0878
0881
0882
0883
0889
0898
08U0
0902
0903
0906
0907
0916
0927
0942
0968
0B05
0B24
0B51
0H37
0K32
0K33
0K34
0L
0L2D
0P09
0P34
0PYH
0PYO
0R01
0R06
0RVU
0U01
0U19
0U25
0U26
0U29
0U35
0U60
6D6S
6DPR
PDI

čalúnenie stropu mikrovlákno DINAMICA čierna
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
výstražná vesta pre vodiča
balík USB plus
balík ozdobných prvkov Exklusiv
styling AMG
predvýbava pre digitálne rádio
3D obklopujúci ozvučovací systém Burmester®
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
špičková zábavná technika MBUX vzadu
TV tuner
centrálny displej s OLED
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
MAGIC VISION CONTROL
aktívne náladové osvetlenie
diaľkové zatváranie veka batožinového priestor
zabezpečenie vnútorného priestoru
servozatváranie
KEYLESS-GO so zapustenými kľučkami dverí
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia vzadu
zásobník umývacieho roztoku vyhrievaný
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie sedadiel plus vzadu
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca
vyhrievaná lakťová opierka vzadu ako aj stredová konzola
palivová nádrž s objemom 76 litrov
konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6
balík ložného priestoru
dokument COC Euro 6 bez osvedčenia o evidencii časť II
chrómová rukoväť na hrane ložnej plochy z ušľachtilej ocele
diaľkový ovládač na nezávislé kúrenie
TIREFIT
ozdobné prvky drevo topoľ čierne lesklé
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze tras
ľavostranné riadenie
multifunkčný volant vo vyhotovení z dreva a kože
balík tienenia
balík Exklusiv
línia AMG Line
prvotriedny balík plus
letné pneumatiky
zvukovo optimalizované pneumatiky s penovým pohlcovačom
50,8 cm (20") disky AMG z ľahkej zliatiny s mnoholúčovým dizajnom
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
rozšírená realita MBUX pre navigáciu
prahové lišty s nápisom "Mercedes-Benz", osvetlené
podlahové rohože AMG
brzdová sústava s väčšími brzdovými kotúčmi
zásuvka
ochrana chodcov
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
Predpredajný servi

