Mercedes-Benz GLC
220d 4-MATIC AMG Line / 2018 / 20 447 km

1 068 000 Kč s DPH 882 645 Kč bez DPH
Karoserie

SUV

Výkon motoru

125 kW

V provozu od

23/01/2018

Převodovka

automatická

Najeto

20 447 km

STK

01/2022

Palivo

nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WDC2539051F399926

Objem motoru 2 143 ccm

Krásné a komfortní SUV s pohonem 4Matic a paketem Exclusive. Interiér AMG Line. Nově
provedený autorizovaný servis vč. svolávacích akcí. Vysokoá poloha sezení typická pro
SUV a důmyslné komfortní funkce, které umožňují pohodlnou jízdy v každém terénu .
Soundsystem BURMEISTER. Zavazadlový prostor patří k jedněm z největších v tomto
segmentu. Headup display, adaptivní LED světlomety, parkovací kamera 360, satelitní
navigace a mnoho dalšího. V záruce! Pořizovací cena nového vozu 1 476 627,-;

Výbava vozidla

360° monitorovací systém (AVM)
8x airbag
9 rychlostních stupňů
ABS
alu kola
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrzdění v kopci
automatické parkování
automaticky zatmavovací zrcátka
autorádio
AUX
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bi-xenonové světlomety
bluetooth
brzdový asistent
CD přehrávač
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
DVD přehrávač
dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka

el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
hands free
head-up display
imobilizér
isofix
klimatizovaná přihrádka
kožené čalounění
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
ostřikovače světlometů
palubní počítač
paměťová karta
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
přední světla LED
příprava pro telef.
regulace tuhosti podvozku

satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
sportovní sedadla
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
start-stop systém
střešní nosič
telefon
tempomat.
tónovaná skla
USB
venkovní teploměr
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
výškově nastavitelné sedadlo řidiče
xenonové světlomety
zadní stěrač
zadní světla LED
záruka
zaslepení zámků

