Jazdené osobné vozidlo
ID: WDC1660241B028544

VIN: WDC1660241B028544

Čas vytlačenia ponuky: 29.11.2022 o 22:33.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC
Objem valcov

Výkon

2 987 cm3

190 kW (258 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

103 672 km

11/2017

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 9-stupňová

Pohon všetkých kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Nafta

6.6 l/100 km

Kombinované emisie

Farba

179 g/km

lak biely polárny

Identifikačné číslo

Číslo karosérie (VIN)

WDC1660241B028544

WDC1660241B028544

Miest na sedenie

5

49 990 € s DPH

Možnosť odpočtu DPH

Áno

Váš predajca

Doplňujúce informácie

Motor - Car Michalovce, s.r.o.
Močarianska 6824/27A
071 01 Michalovce

Autorizovaná servisná história

Ján Potocký
+421918766202
J.Potocky@motor-car.sk

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

280
421
560
580
739
915
B03
B51
D3P
D6S
DPR
K11
U77

multifunkčný volant
9G-TRONIC
predné sedadlá elektricky nastaviteľné
automatická klimatizácia THERMATIC
ozdobné prvky hliník s pozdĺžnym výbrusom svetlý
palivová nádrž
funkcia ECO štart-stop
TIREFIT
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
adaptívne brzdové svetlo
sústava na čistenie výfukových plynov diesel. motor. BlueTE

Doplnková výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

0L
149
1U7

ľavostranné riadenie
polárna biela
senzor zarosenia okien

Kód výbavy

Popis výbavy

211
214
228
235
239
249
293
294
297
2U8
351
360
37B
3U1
401
474
475
481
489
4U5
4U7
500
501
522
541
543
550
587
61U
628
642
666
6P5
772
775
808
818
840
846
857
872
876
890
893
927
968
B09
B24
B59
K13
P31
P44
P49
P55
R01
U01
U10
U22
U60
V46
ZZ_PV1

koža čierna
adaptívny systém tlmenia (ADS)
nezávislé kúrenie
parkovací pilot
pilot udržiavania odstupu DISTRONIC
vonkajšie a vnútorné polarizačné spätné zrkadlá
bočné airbagy vzadu
airbag na ochranu kolien
rolety na ochranu pred slnkom
chladivo alternatívne
systém núdzového volania Mercedes-Benz
komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c
návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky
centrálna jednotka pre Európu/SNŠ/Mongolsko
klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca
filter pevných častíc dieselových motorov
systém na kontrolu tlaku v pneumatikách
technická ochrana spodku
balík AIRMATIC
obmedzenie rozsahu nastaviteľnosti sedadla spolujazdca
ochrana pred stratou napätia funkcie štart - stop
vonkajšie zrkadlá elektricky sklopn
360-stupňová kamera
Audio 20 CD vrátane predvýbavy pre Garmin® MAP PILOT
kryt ložného priestoru vrátane bezpečnostnej siete EASY-PACK
dvojitá slnečná clona
spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP®
osvetlenie okolia s premietaním loga značky
čalúnenie stropu designo mikrovlákno DINAMICA čierna
adaptívny asistent diaľkového svetla plus
LED Intelligent Light System
zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk
riadiaci kód odbytu pre kód 475
styling AMG
50,8 cm (20") disky AMG z ľ. zliatiny s 5-lúčovým dizajnom
technické zmeny
prehrávač CD
tepelnoizolačné tmavo tónované sklo
nášľapné dosky so vzhľadom hliníka s gumovými nopkami
multimediálny displej
vyhrievanie sedadiel vzadu
náladové osvetlenie
zadné výklopné dvere EASY-PACK
štartovacia funkcia KEYLESS-GO
emisná norma Euro
dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
diaľkový ovládač pre nezávislé kúrenie
DYNAMIC SELECT
servisný interval 25. 000 km
exteriér AMG Line
parkovací balík
balík zrkadiel
balík Night
letné pneumatiky
zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji
automatická deaktivácia airbagu spolujazdca
bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch
ochrana chodcov
rýchlostný a záťažový index 104Y
Zľava predvádzacie/jazdené vozidlá

