Mercedes E 400 W213 (2016-)
400d 4Matic 340 KM. AMG + Designo. Konfiguracja na 469
000 zł.
295 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.9

Moc silnika
340 KM

Przebieg
48 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_permanent

Kolor
szary

VIN
WDD2130231A583
281

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1dmjj

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania
asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

Filip Mwendela

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

ogranicznik prędkości

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

HUD (wyświetlacz przezierny)

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

filtr cząstek stałych

gniazdo SD

DANE KONTAKTOWE

tel: 508777005
email: filip.m@samochodyzklasa.pl

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

spoiler

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes E400d 4Matic 340 KM. Więcej informacji: 508 777 005 - Filip
Samochód skonfigurowany na 469 535,00 zł. Jest to bardzo bogata, niemal pełna
wersja wyposażenia. Koszt samego lakieru Designo, to 16 tys zł.
Obszerna prezentacja zdjęciowa samochodu, w poniższym linku:
https://youtu.be/YH5XNnpsScc
Salon Polska. Bezwypadkowy. Stan idealny. Pierwszy właściciel. Gwarancja ASO do
27.11.2022 lub 120 000 km. Świeżo po dużym przeglądzie i serwisie olejowym przy
48 tys km, wykonanym 07.04.2021.
Przebieg: 48 000 km. Pierwsza rejestracja: 28.11.2018. VIN: WDD2130231A583281.
Ważniejsze elementy wyposażenia: ● AIR BODY CONTROL - zawieszenie
pneumatyczne z trybami pracy Sport i komfort ● Dach szklany panoramiczny elektryczny ● Felgi aluminiowe 20 AMG, wieloramienne, czarne, polerowane z
ogumieniem p:245/35 t:275/30 ● Fotele przednie - wentylowane i ogrzewane ●
HUD - wyświetlacz head-up ● Lakier Designo - szary Magno ● Wnętrze designo w
kolorze czarnym/szarości tytanu pearl ● Lampy z inteligentnym sys. oświetlenia ILS
LED - światła z dośw. zakrętów i asystent świateł drog. ● Listwy progowe MercedesBenz, podświetlane ● Opony umożliwiające jazdę po przebiciu ● Pakiet Air-Balance
● System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów ● Pakiet AMG
Sport ● Nadkola AMG poszerzone ● Stylizacja AMG ● Pakiet asystenta parkowania
High, z kamerą 360 ● Park Pilot z PARKTRONIC ● Pakiet Avantgarde - Wewnętrzny
● Zegarek analogowy ● Pakiet KEYLESS-GO ● System HANDS-FREE ● System
KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka ● Zdalne
zamykanie pokrywy bagażnika ● Pakiet komfortowej łączności ● Moduł
komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me ● Przygotowanie pod usługi
Concierge ● Rozszerzone usługi nawigacji ● Pakiet Lusterka ● Lusterka boczne
składane elektrycznie, podgrzewane, z pamięcią ustawień ● Lusterko boczne
kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane ● Elektrycznie regulowana
kierownica ● Pakiet Night ● Chromowane końcówki wydechu ● Listwy osłony
chłodnicy w kolorze czarnym błyszczącym ● Listwy ozdobne krawędzi nadwozia i
ramki okienne w kolorze czarnym błyszczącym ● Lusterka boczne w kolorze
czarnym z wysokim połyskiem ● Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo
przyciemnione, atermiczne ● Pakiet Pamięci Ustawień (kierownica, lusterka, fotele)
● Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi ● Fotele przednie z
pamięcią ustawienia ● Lusterka zewnętrzne z funkcją parking ● Pakiet
Wspomagania Bezpieczeństwo Jazdy Plus ● Aktywny tempomat Distronic Plus z
asystentem jazdy w korkach Stop-And-Go Traffic ● Aktywny asystent układu
hamulcowego z funkcją pokonywania skrzyżowań ● Asystent martwego punktu aktywny ● Asystent układu kierowniczego i omijania ● Asystent utrzymania linii
pasa ruchu - aktywny ● Boczny PRE-SAFE Impuls przesuwa kierowcę lub pasażera
obok ku środkowi pzy kolizji bocznej ● DRIVE PILOT - asystent prowadzenia

samochodu do prędkości 210 km/h ● System PRE SAFE PLUS - system detekcji i
reagowania na zagrożenia z przodu i z tyłu pojazdu ● Podsufitka czarna ● System
nawigacyjny COMAND Online ze zintegrowaną przeglądarką ● System nagłośnienia
Burmester Surround Premium ● Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi
do wyboru wskaźnikami instrumentów ● Wykończenie konsoli centralnej drewnem
jesionowym w kolorze czarnym ● Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion ● Pakiet
integracji Smartfona ● Pakiet Designo 1 ● Znacznie więcej.
Faktura vat 23%. Możliwy leasing na atrakcyjnych warunkach. Możliwość
pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
Więcej informacji: 508 777 005 - Filip
Polub nas na Facebooku i zobacz naszych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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