Jazdené osobné vozidlo
ID: KZ24220041

VIN: W1K2130051A885951

Čas vytlačenia ponuky: 05.07.2022 o 18:41.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ E 220 d 4MATIC sedan
Objem valcov

Výkon

1 950 cm3

143 kW (194 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

34 892 km

11/2020

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

4.9 l/100 km

Spotreba

Kombinované emisie

—

129 g/km

Celkový výkon

Elektrický dojazd

0 kW

0 km

Farba

Identifikačné číslo

čierna

KZ24220041

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

W1K2130051A885951

—

Interiér

imitácia kože ARTICO čierna

57 900 € s DPH

Môžete mať aj na splátky

Od 765 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH

Áno

Doplňujúce informácie
Platnosť STK 06.11.24, platnosť EK 06.11.24

Váš predajca
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica
Zoran Ilič
+421918500102
Z.Ilic@motor-car.sk

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0294
0299
030P
0362
0421
0580
S876#
0K11
0P29
0P44

airbag na ochranu kolien
systém PRE-SAFE®
balík odkladacích priestorov
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect
9G-TRONIC
automatická klimatizácia THERMATIC
balík osvetlenia vnútorného priestoru
adaptívne brzdové svetlo
interiér AMG Line
parkovací balík s cúvacou kamero

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

01U

navigačné služby

Kód výbavy

Popis výbavy

014U
016U
0218
0234
0235
0249
0258
0270
0287
0309
033U
0351
0355
0365
0367
0431
0475
0500
0513
051U
0537
0548
0608
0632
0677
0772
0776
882
0891
0897
0916
0B59

integrácia smartfónu
integrácia smartfónu (Apple CarPlay)
cúvacia kamera
asistent sledovania mŕtveho uhla
aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC
vnútorné a vonkajšie zrkadlo automaticky zacloniteľné
aktívny asistent brzdenia
anténa pre GPS
operadlá sedadiel vzadu sklopné
dvojitý držiak pohárov
služby poskytované na diaľku plus
systém núdzového volania Mercedes-Benz
rozšírené funkcie MBUX
navigácia na pevnom disku
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
radiace páčky DIRECT SELECT galvanizované
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
asistent sledovania dopravných značiek
čalúnenie stropu látka čierna
digitálne rádio
multimediálny systém MBUX
adaptívny asistent diaľkového svetla
vysokovýkonné svetlomety s LE
podvozok AGILITY CONTROL so selektívnym systémom tlmenia a znížením
styling AMG
rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG
zabezpečenie vnútorného priestoru
prvotriedne náladové osvetlenie
bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia
palivová nádrž s väčším objemom 66 l
DYNAMIC SELEC

