Jazdené osobné vozidlo
ID: KZ15190653

VIN: WDD2053151F808855

Čas vytlačenia ponuky: 29.11.2022 o 21:12.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ C 220 d 4MATIC kupé
Objem valcov

Výkon

1 950 cm3

143 kW (194 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

95 747 km

9/2018

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

5.3 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

141 g/km

designo hyacintová červená
metalíza

Identifikačné číslo

Číslo karosérie (VIN)

KZ15190653

WDD2053151F808855

Miest na sedenie

Interiér

4

imitácia kože ARTICO čierna

37 900 € s DPH
60 864 €

Na cenu vozidla je možnosť uplatniť odpočet DPH.Na vozidlo sa vzťahuje poistne
krytie technického stavu po dobu 1 rok / 40 000 km, prostredníctvom Defend
insurance.

Od 508 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH

Áno

- 22 964 €

Doplňujúce informácie

Môžete mať aj na splátky

Váš predajca
MOTOR - CAR Košice s.r.o.
Dopravná 5
040 01 Košice

Krajina pôvodu DE, platnosť STK 05.09.24, platnosť EK 05.09.24

Dávid Kucirka
+421918424301
D.Kucirka@motor-car.sk

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0270
0274
0287
0B59
0U01
0U02
0U10
0U22
14U
15U
16U
17U
218
235
249
258
294

anténa pre GPS
telefónna anténa
operadlá sedadiel vzadu sklopné
DYNAMIC SELECT
zobrazenie stavu zadného pásu na združenom prístroji
podávač bezpečnostného pásu
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
integrácia chytrého telefónu
predvýbava pre Mercedes-Benz Link
Apple CarPlay
Android Auto
cúvacia kamera
aktívny asistent parkovania
vnútorné a vonk. zrkadlo na strane vodiča aut. zacloniteľné
aktívny asistent brzdenia
airbag na ochranu kolien

Kód výbavy

Popis výbavy

309
30P
345
351
355
357
421
428
440
448
475
500
506
51U
580
611
677
840
859
873
876
877
893
916
P44
P49
P65
U25
U60
U85

dvojitý držiak pohára v stredovej konzole na 2 x 750 ml
balík odkladacích priestorov
dažďový senzor
systém núdzového volania Mercedes-Benz
predvýbava pre navigáciu
navigácia založená na karte SD
9G-TRONIC
radiace páčky na volante
tempomat
dotykové pole s ovládačom
systém na kontrolu tlaku v pneumatikác
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
Audio 20 GPS
čalúnenie stropu látka čierna
automatická klimatizácia THERMATIC
osvetlenie okolia
podvozok AGILITY CONTROL so selektívnym systémom tlmenia a z
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca
balík osvetlenia vnútorného priestoru
náladové osvetlenie
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
palivová nádrž s väčším objemom
parkovací balík
balík zrkadiel
balík komfortu sedenia
prahové lišty s nápisom »Mercedes-Benz«, osvetlené
ochrana chodcov
nádrž na AdBlue® s väčším objemo

