Jazdené osobné vozidlo
ID: KZ13860028

VIN: W1K2239791A154937

Čas vytlačenia ponuky: 06.12.2022 o 12:48.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ Mercedes-Maybach S 680 4MATIC
Objem valcov

Výkon

5 980 cm3

450 kW (612 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

11 km

8/2022

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

14.1 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

322 g/km

nautická modrá metalíza

Identifikačné číslo

Číslo karosérie (VIN)

KZ13860028

W1K2239791A154937

Miest na sedenie

Interiér

4

koža napa Exklusiv Maybach béžová
macchiato/bronzovohnedá pearl

319 990 € s DPH

Možnosť odpočtu DPH

Áno

Váš predajca

Doplňujúce informácie
Možný prenájom!!!Predaj možný po 6 mesiacoch od 1. prihlásenia vozidla a
najazdených 6.000 km.Financovanie nutné cez ČSOB Leasing.Bližšie informácie u
predajcu Adrián Bresťák +421918424245

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

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

014U
0223
0302
0413
0421
0447
0449
0453
0489
0561
0581
0582
0587
0596
0868
0874
0883
0889
0891
0942
0P07

integrácia chytrého telefónu
zadné sedadlá elektricky nastaviteľné vrátane pamäťovej funkcie
airbag vzadu
panoramatická posuvná strecha
9G-TRONIC
zadný tablet MBUX
sklopné stolíky vzadu
riaditeľské sedadlá
AIRMATIC
dizajnové zámky bezpečnostných pásov vpredu a vzadu
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
automatická klimatizácia THERMOTRONIC vzadu
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
vrstvené bezpečnostné sklo URBAN GUARD sťažujúce vlámanie s tepelnou a zvukovou izoláciou
centrálny displej s OLED
MAGIC VISION CONTROL
servozatváranie
KEYLESS-GO so zapustenými kľučkami dverí
náladové osvetlenie
balík ložného priestoru
balík na prevádzku so šoférom

Kód výbavy

Popis výbavy

0P09
0P20
0P21
0P32
0P34
0P43
0P53
0P64
0P69
0P82
0PBG
0PBH
0PBS
0PBT
0PYB
0U10

balík tienenia
balík asistenčných jazdných systémov
balík AIR-BALANCE
špičkový interiérový balík
balík Exklusi
balík komfortu sedenia vzadu
ENERGIZING AIR CONTROL
pamäťový balík
balík tepelného komfortu
ochrana vozidla URBAN GUARD plus
prvotriedna navigácia MBUX
parkovací balík s funkciami parkovania ovládaného na diaľku
balík ENERGIZING vpredu
balík ENERGIZING vzadu
základný balík
automatická deaktivácia airbagu spolujazdc

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

016U
017U
0201
0224
0228
022U
0231
0233
0235
0236
0243
0249
0275
0276
0282
0292
0293
0297
0306
0308
0318
0321
0322
0323
0325
034U
0365
0367
0381
0384
0401
0402
0406
0432
0439
0443
0445
0451
0452
0475
0481
0501
0502
0513
0534
0537
0540
0543
0546
0551
0562
0597

Apple CarPlay
Android Auto
riadenie zadnej nápravy
zadná časť prvej triedy
nezávislé kúrenie
predvýbava pre zábavu MBUX
ovládanie garážovej brány
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
adaptívne osvetlenie vzadu
aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
vnútorné a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné
sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
pamäťový balík vzadu
možnosť nakladania skrz
bočný impulz PRE-SAFE®
bočné airbagy vzadu
slnečné rolety elektrické v zadných bočných dverách vľavo a vpravo
airbag bezpečnostného pásu
chladiaci priečinok
DIGITAL LIGHT s funkciou premietania
skener odtlačku prsta
vyhrievanie zátylku a pliec vzadu
masáž lýtok vzadu
stredový airba
služby poskytované na diaľku Premium
navigácia na pevnom disku
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
čítačka kariet CI+
komunikačný modul (LTE Advanced) na používanie služieb Mercedes me connect
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
klimatizácia sedadiel vzadu
viackrivkové sedadlá vzadu
balík aktívnych viackrivkových sedadiel
komfortné opierky hlavy EASY ADJUST pre vodiča a spolujazdca, na strane spolujazdca sklopná
vyhrievanie volantu
projekčný displej s rozšírenou realitou MBUX
3D displej vodiča
sedadlo na strane spolujazdca elektricky nastaviteľné zozadu
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
technická ochrana spodku
360-stupňová kamera
3-ročné bezplatné aktualizácie kartografických dát navigácie
asistent sledovania dopravných značiek
multimediálny systém MBUX
digitálne rádi
slnečná roleta elektrická pre zadné okno
dvojitá slnečná clona
aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti
poplašné zariadenie s predvýbavou pre rozpoznávanie kolízie
impulz PRE-SAFE®
čelné sklo, vyhrievané

Kód výbavy

Popis výbavy

0628
068B
070B
0727
072B
0735
075U
077B
078B
0811
0840
0854
0865
0871
0878
0881
0882
0884
0887
0898
0899
08U0
0902
0903
0906
0907
0B51
0B69
0C50
0C51
0H17
0L2D
0PYT
0R01
0R06
0R7Q
0U01
0U07
0U14
0U19
0U25
0U35
0U58
0U60
0U61

adaptívny asistent diaľkového svetla plus
komfortné dvere vzadu
výstražná vesta pre vodiča
obloženie operadiel MANUFAKTUR
balík USB plus
balík ozdobných prvkov Exklusiv
čalúnenie stropu MANUFAKTUR koža napa béžová macchiato
interiérový asistent MBUX
interiérový asistent MBUX vzadu
špičkový 4D obklopujúci ozvučovací systém Burmester®
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
špičková zábavná technika MBUX vzadu
TV tuner
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
aktívne náladové osvetlenie
diaľkové zatváranie veka batožinového priestoru
zabezpečenie vnútorného priestoru
dodatočné zabezpečenie veka batožinového priestor
samostatné zamykanie veka batožinového priestoru
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia vzadu
multifunkčná telefónia
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
TIREFIT
kľúč od vozidla vo vysokolesklej bielej s ozdobným rámom vo vysokolesklej ružovozlatej
nápis MANUFAKTUR s chrómový vzhľadom lesklý na stredovej konzole vpredu
nápis MANUFAKTUR vyšitý v zadnej odkladacej ploche
ozdobné prvky klavírový lak designo s prúdnicami čierny
multifunkčný volant vo vyhotovení z dreva a kože
balík prvej triedy
letné pneumatiky
zvukovo optimalizované pneumatiky s penovým pohlcovačom
veľkosť kolesa 21" dookola variant
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
podávač bezpečnostného pásu vzadu
podlahové rohože s vysokým vlasom
rozšírená realita MBUX pre navigáciu
prahové lišty s nápisom "MAYBACH" vpredu a vzadu, osvetlené
zásuvka 12 V v batožinovom priestore
2 bezdrôtové slúchadlá
ochrana chodcov
balík kože MANUFAKTU

