Proszę pytać o stanowisko: T21
Mercedes S CLASS
SalonPL*Fvat23%*Gwar120kkm/24r*VI
P*1Wł*Long*First Class*Dociągi
benzyna 3.0 / 367 KM / automat
2019, przebieg: 45 342 km

Wyposażenie: ● Dach szklany panoramiczny - elektryczny ●
Fotele tylne komfortowe - wentylowane i ogrzewane ● Fotele
tylne regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień ● Lakier
metalik ● Pakiet przeciwsłoneczny □ Roleta szyby tylnej,
elektryczna □ Rolety przeciwsłoneczne tylnych bocznych
szyb, elektryczne ● Uchwyt na proporzec dyplomatyczny - z
prawej strony ● Wspomaganie zamykania drzwi i bagażnika
● Wyposażenie typu First Class (biznesowa konsola z tyłu,
uchwyty na kubki z regulacją temp. Aux, USB) ●ABS - system
zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania ●
Adaptacyjne, migające światła hamowania ● Adaptacyjny
układ świateł drogowych ●Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki
kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny
powietrzne) ● Aktywny asystent układu hamulcowego ●Alarm
antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem ●
Asystent bocznego wiatru ● Asystent parkowania z Parktronic
- aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie
równoległe ●Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej
przedniego pasażera ●BAS PLUS z asystentem
rozpoznawania ruchu na skrzyżowaniach- system
wspomagający gwałtowne hamowanie ● Czujnik deszczu ●
Czujnik zmierzchu ● Dywaniki welurowe ● ESP - układ
stabilizacji toru jazdy ● Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych
ramion, z ogumieniem (kod:01R) ●Fotel kierowcy regulowany
elektrycznie z pamięcią położenia kierownicy i lusterek ●
Fotele przednie podgrzewane ● Kamera ułatwiająca
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parkowanie - tył ● Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w
skórze nappa ●Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa THERMOTRONIC ●Lampy przednie LED ILS (Inteligentny
system oświetlenia)- automatyczna kontrola zasięgu,skrętne
● Lampy tylne LED ● Listwy progowe Mercedes-Benz,
podświetlane ● Lusterka boczne składane elektrycznie ●
Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie ●Lusterko
boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
● Media Interface ● Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes
connect me ● Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu ●
Oświetlenie Ambient w 64 kolorach ● Podsufitka materiałowa
- czarna ● Przygotowanie do instalacji Mercedes-Benz Link ●
System bezprzewodowego ładowania telefonu ●System
COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną
przeglądarką ● System kontroli ciśnienia w oponach - RDK ●
System ochrony pieszych ●System powiadamiania o wypadku
Mercedes-Benz emergency call system ● System PRE-SAFE ●
System PRE-SAFE Impuls ● Tapicerka skórzana ● Tirefit zestaw do naprawy przebitej opony ● Touchpad - interfejs
sterowany dotykowo ● Uchwyty na kubki z przodu podwójne ● Wycieraczki z systemem Magic Vision Control,
podgrzewane (adaptacyjny system spryskiwaczy szyby) ●
Wykończenie wnętrza w drewnie eukaliptusowym ●
Zabezpieczenie wnętrza pojazdu ● Zagłówki przednie komfortowe
4x4; ABS; ASR; EDS; ESP; alufelgi; autoalarm; blokada skrzyni
biegów; centralny zamek; czujniki cofania; el. lusterka; el.szyby;
immobiliser; kierownica wielofunkcyjna; komputer; ksenony;
podgrzewane fotele; poduszka powietrzna; przyciemniane szyby; radio /
CD; skórzana tapicerka; nawigacja; szyberdach; tempomat;
wspomaganie kierownicy; światła przeciwmgłowe; elektryczne fotele;
dvd; tapicerka premium; regulacja wysokości fotela; klimatronik
bezwypadkowy; garażowany; pierwszy właściciel; serwisowany w ASO

Cena:

319 999 PLN
netto
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Opiekun: Krzysztof Kijewski
+48 519 022 455

Juliana Konstantego Ordona
2A, Punkt Biuro C
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