Mercedes S 400 W222 (2013-)
S400d 4Matic Long AMG. Salon PL. Head Up, Panorama,
Monitory.
369 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.9

Moc silnika
340 KM

Przebieg
119 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_permanent

Kolor
czarny

VIN
WDD2221351A436
513

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1dmsj

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

Sebastian Siudy

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. boczne - tył

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

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 4-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

DVD

TV

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

DANE KONTAKTOWE

tel: 604519933
email: sebastiansiudy@gmail.com

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

szyberdach

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

zmieniarka CD

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes-Benz S400d 4Matic Long 340 KM. Bardzo bogata konfiguracja. Cena
samochodu nowego: 744 672,00 zł.
Obszerna prezentacja zdjęciowa samochodu, w poniższym linku:
https://youtu.be/ejZbgT_TU9o
Salon Polska. Pierwszy właściciel. Pierwsza rejestracja oraz odbiór samochodu z
salonu: 18.04.2019. Produkcja: 02.08.2018. VIN: WDD2221351A436513. Samochód
bezwypadkowy oraz bezkolizyjny. Stan idealny. Auto utrzymane perfekcyjnie.
Tapicerka: skórzana NAPPA dwukolorowa. Kolor lakieru: Czerń Obsydianu metalik.
Wyposażenie:
Wersja Long
Napęd 4Matic
Pakiet AMG
Pakiet Exclusive tył
Pakiet rozrywki z tyłu, system Individual Entertainment, monitory z tyłu
Pakiet wyposażenia Premium Plus
Wyświetlacz Head-Up
Skrzynia biegów 9G
Akt. tempomat DISTRONIC PLUS
Akt. asystent ukł. kierowniczego (samochód sam porusza się pasem ruchu)
Asystent jazdy w korkach Stop-And-Go Traffic
Akt. asystent parkowania (sam parkuje)
Funkcja zdalnego parkowania (z aplikacji telefonu)
Akt. asystent martwego pola
Akt. asystent utrzymania pasa ruchu
Lusterka aut. przyciemniane, el. składane, podgrz.
Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu
Pneumatyczne zawieszenie AIRMATIC
Asystent przejazdu przez skrzyżowanie
Asystent wspomagający hamowanie
Autonomiczny hamulec przeciwkolizyjny Pre-Safe
Pakiet pamięci ustawień (fotele, kierownica, lusterka)
El. reg. kierownica
Pakiet aktywnego komfortu + funkcje ENERGIZING
Przednie fotele el. reg. z pamięcią ustawień, podgrzewane oraz wentylowane
Tylne fotele el. reg. z pamięcią ustawień, podgrzewane oraz wentylowane

System masażu foteli
Fotele dynamiczne, dopompowujące się w zakrętach
Skórzana kierownica sportowa AMG
Łopatki zmiany biegów
El. rolety tylne
Szklany, el. reg. dach panoramiczny
Przednie inteligentne, składane zagłówki komfortowe
Touchpad
Kamery 360
Rozpoznawanie znaków drog.
COMAND APS
System przeciwkradzieżowy
Aut. klim. 4-strefowa
Reflektory MULTIBEAM LED inteligentne
Akt. asystent świateł drogowych PLUS
Listwy wnętrza Drewno Jesion nielakierowane
Nagłośnienie Burmester Premium
DVD, CD
Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne
Przyciemniane szyby
El. reg. klapa bagażnika, także machnięciem nogą pod zderzakiem
Wycieraczki szyby typu AQUABLADE z funkcją MAGIC VISION CONTROL
Ambientowe ośw. wnętrza Premium
Aut. dociąganie drzwi
KEYLESS GO + bezkluczykowy dostęp
Informacje o ruchu na żywo
Pakiet przeciwsłoneczny
Pakiet asystentów jazdy PLUS
Pakiet jakości powietrza + system Ambience Air z dystrybucją zapachu z nawiewów
Pakiet oświetlenia
Podświetlane klamki
Pakiet komfortowych foteli
Pakiet parkowania
Pakiet zabezp. przed kradzieżą
Ochrona pieszych, aktywna maska
Usługi MBCONNECT zdalne sterowanie
MB MOBILO
Aut. połączenie alarmowe ECALL
Pakiet integracji Smartfona
Apple Carplay
Android Auto
Polska wersja językowa
Poszerzone nadkola dla wersji AMG
Koła AMG ze stopów lekkich 20''
Aut. dociąganie pasów do tułowia
Funkcja komfortu wsiadania oraz wysiadania
Mercedes Me Connect
Przygotowanie do funkcji zdalnego parkowania
Podsufitka z czarnej Alkantary
Aktywne dostosowanie prędkości do znaków drog.
Dostęp do samochodu za pośrednictwem smartfona
Półka bezprzewodowego ładowania telefonu z przodu oraz z tyłu
Projektory Logo Mercedes

Podśw. listwy progowe

Faktura vat 23%. Możliwy leasing na atrakcyjnych warunkach. Możliwość
pozostawienia samochodu w rozliczeniu. Samochód do obejrzenia, 7 dni w tygodniu,
w Krakowie.
Więcej informacji: 604 519 933 - Sebastian
Polub nas na Facebooku.

wykonane przez AKoL.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

