MERCEDES-BENZ A 180
Identifikátor:

KZ33200009

23 500 € s DPH
Možný odpočet DPH (19 583 € bez DPH)
Vozidlo:

jazdené

Najazdené km:

8125

Prvé prihlásenie: 7/2019
Objem motora:

1332 cm3

Výkon motora:

100 kW / 136 k

Palivo:

Benzin

Spotreba paliva: 5,3
Typ prevodovky: Automatická 7 stupňová
Exteriér:

slnečná žltá

Interiér:

látka Tandel čierna

Miest na sedenie: 5
Poznámka:
predajné, záruka do 02.07.21, servis v cene
vozidla do 02.07.25, predajné,
Posledná aktualizácia: 22.4. 18:05

Výbava vozidla
cúvacia kamera

automatická klimatizácia THERMATIC

aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu

čalúnenie stropu látka krištáľová sivá

aktívny asistent brzdenia

filter pevných častíc benzínových motorov so senzorikou

anténa pre GPS

halogénové svetlomety s integrovaným denným osvetlením

airbag na ochranu kolien

s LED

dvojitý držiak pohárov

predné sedadlá mechanicky nastaviteľné

dažďový senzor

konštrukcia pre stupeň čistenia spalín Euro 6

systém núdzového volania Mercedes-Benz

odpájanie valcov

rozšírené funkcie MBUX

dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II

komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes

TIREFIT

me connect

DYNAMIC SELECT

predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke

ľavostranné riadenie

návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky

40,6 cm (16") oceľové disky s ozdobnými puklicami s

radiace páčky na volante

dizajnom 10 otvorov

tempomat

letné pneumatiky

dotykové pole

zobrazenie stavu zadného pásu v združenom prístroji

systém na kontrolu tlaku v pneumatikách

automatické vypínanie airbagu spolujazdca

komfortný podvozok

velúrové podlahové rohože

asistent sledovania povolenej rýchlosti

náprava so spriahnutými ramenami

rating súboru krajín Euro NCAP

ochrana chodcov

multimediálny systém MBUX

prahové lišty

MOTOR-CAR Žilina

Predaj vozidiel: +421 41 701 0100

MOTOR-CAR Martin

Predaj vozidiel: +421 43 42 45 554

Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina

Servis vozidiel: +421 41 701 0108

Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin

Servis vozidiel: +421 43 42 45 551

Predaj: po-pi 8:00-18:00, so 9:00-12:00

Predaj doplnkov: +421 41 701 0109

Predaj: po-pi 8:00-18:00, so 8:00-12:00

Predaj doplnkov: +421 43 42 45 557

Servis: po-pi 7:30-17:00

E-mail: info.zilina@motorr.sk

Servis: po-pi 8:00-17:00

E-mail: info.martin@motorr.sk

24-hodinový pohotovostný servis: +421 905 681 809
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MERCEDES-BENZ A 180
multikolízna brzda
4-valcový motor so vstrekovaním
modelový rok
predvýbava pre Mercedes-Benz Link
čiastočné uzatvorenie prívodu vzduchu v prednom module
chladivo alternatívne
súbor krajín centrálnej jednotky pre EHK/zvyšok sveta
7G-DCT
riadiaci kód odbytu pre kód 475
technické zmeny
zmena ovládania na volante
detský záchytný systém I-Size
riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE
kompresor chladenia s magnetickou spojkou
obnovenie softvéru 1
servisný interval 25. 000 km
smernica o hluku podľa EHS R51-3
multifunkčný športový volant v koži
základný balík výhod
riadiaci kód na priradenie výrobného závodu
rýchlostný a záťažový index 92V
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
prepravné náklady
Predpredajný servis
cenové zvýhodnenie
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