Nové osobné vozidlo
I D : NW02000018

V I N : WDC1679211A129668

Čas vytlačenia ponuky: 11.04.2021 o 03:23.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLS 350 d 4MATIC
Objem valcov

Výkon

2 925 cm3

210 kW (286 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

38 km

12/2020

Typ prevodovky

Systém pohonu

Automatická

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

7.6 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

201 g/km

obsidiánová čierna metalíza

Interiér

Identifikačné číslo

koža Rough/koža čierna

NW02000018

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

WDC1679211A129668

—

Aktuálna predajná cena

Možnosť odpočtu DPH

112 191 € s DPH

Áno

Váš predajca
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska 7
841 03 Bratislava

Doplňujúce informácie
Predajné

Navyše s vozidlom môžete získať:
Bezplatný servis na 6 rokov alebo 160 000 km
Predĺženú záruku až na 6 rokov alebo 160 000 km
Asistenčnú službu Mobilo
24-hodinovú pohotovostnú službu

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0U10
0U22
0215
0270
0355
0365
0421
0723
0845
0868
0890
0915

automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
podvozok s adaptívnym systémom tlmenia
anténa GPS
rozšírené funkcie MBUX
navigácia na pevnom disku
9G-TRONIC
kryt batožinového priestoru EASY-PACK
3. rad sedadiel
širokouhlý kokpit
zadné výklopné dvere EASY-PACK
palivová nádrž s objemom 90 litrov

Doplnková výbava vozidla

Adrián Balogh
+421902173700
A.Balogh@motor-car.sk

Kód výbavy

Popis výbavy

0463
0B51
0H18
0K32
0K33
0K34
0PAU
001U
002U
008U
009U
014U
016U
017U
0226
0233
0235
023P
0242
0249
0266
0273
0274
0275
0294
0311
0351
0362
0367
0401
0413
0475
0489
0500
0501
0513
0537
0546
0549
0551
0587
058U
0628
0642
0668
072B
0772
077B
079B
0810
0840
0846
0866
0871
0872
0874
0876
0882
0883
0886
0889
0899
0901
0902
0906
0907
0927
0971
0L5C
0P17
0P31
0P47
0P49

projekčný displej
TIREFIT
ozdobné prvky drevo lipa antracitové lesklé
aktívny asistent zmeny jazdného pruhu
rozšírený rozsah automatického opakovanéhorozjazdu v zápche
prispôsobenie rýchlosti na báze trasy
inovačný balík MBUX
predvýbava pre navigačné služby
predvýbava pre funkciu kancelárie vo vozidle
predvýbava pre nastavenie vozidla
predvýbava pre monitorovanie vozidla
integrácia chytrého telefónu
Apple CarPlay
Android Auto
5+2-miestne vozidlo
aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC
aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC
balík asistenčných jazdných systémov
predné sedadlo vpravo elektricky nastaviteľné spamäťovou fu
vnútorné zrkadlo a vonkajšie zrkadlo na stranevodiča automa
aktívny asistent riadenia
funkcia výstrahy pri vystupovaní
telefónna anténa
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou
airbag na ochranu kolien
držiak pohárov temperovaný
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (LTE) na používanie služiebMercedes me co
predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
panoramatická posuvná strecha
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
balík AIRMATIC
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné
360-stupňová kamera
asistent sledovania dopravných značiek
digitálne rádio
aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti
multimediálny systém MBUX
poplašné zariadenie s predvýbavou pre rozpoznaniekolízie
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
čalúnenie stropu látka krištáľová sivá
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
MULTIBEAM LED
zabalenie expedovaných vozidiel s prepravnýmiokami
dodatočné rozhrania USB
styling AMG
interiérový asistent MBUX
predvýbava pre digitálne rádio
ozvučovací systém Burmester® s priestorovým zvukom
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
nášľapné dosky osvetlené so vzhľadom hliníka sgumovými nopk
predvýbava pre zábavnú techniku a komfort
BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA
vyhrievanie sedadiel vzadu
MAGIC VISION CONTROL
náladové osvetlenie
zabezpečenie vnútorného priestoru
servozatváranie
Seat heating for the 3rd seat row
KEYLESS-GO
multifunkčná telefónia
interiérový balík pochrómovaných doplnkov
vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca
vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca
opierky vzadu vyhrievané
emisná norma Euro 6
filter pevných častíc spalín nafty
multifunkčný športový volant v koži napa
balík komfortnej výbavy KEYLESS-GO
AMG Line
parkovací balík s 360-stupňovou kamerou
balík zrkadiel

Kód výbavy

Popis výbavy

0P54
0P55
0P64
0P69
0R01
0U09
0U19
0U26
0U68
0581
0582
0RWF

ochrana vozidla URBAN GUARD
balík Night
pamäťový balík
balík tepelného komfortu
letné pneumatiky
prístrojová doska a línie boku v imitácii kože ARTICO
rozšírená realita MBUX pre navigáciu
podlahové rohože AMG
športový zvuk motora
automatická klimatizácia THERMOTRONIC
automatická klimatizácia THERMOTRONIC vzadu
53,3 cm (21") disky AMG z ľahkej zliatiny sdizajnom 5 zdvoj

