Mercedes GLS Klasa bez wersji
400d BRABUS 370 KM. Salon PL. 7-os. Gwarancja
04.02.2024.
465 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2020

Nadwozie
SUV

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.9

Moc silnika
370 KM

Przebieg
14 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
srebrny

VIN
WDC1679231A1267
57

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1dqwx

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

Adrian Czokało

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

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 4-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z CD

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: 791494327
email: adrianczokalo@gmail.com

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

relingi

spoiler

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

hak holowniczy

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes-Benz GLS400d 4Matic.
Salon Polska. Skonfigurowany na zamówienie i zakupiony w Mercedes-Benz
Sosnowiec. Pierwszy właściciel. Gwarancja przedłużona do 04.02.2024.
Bezwypadkowy, bezkolizyjny, bezszkodowy. Oryginalna powłoka lakiernicza. Stan
samochodu nowego. Zabezpieczony najwyższej jakości powłokami tytanowymi CS-II
Polska (4 tys zł, faktura do wglądu). Produkcja: 04.12.2019. Samochód
zarejestrowany i odebrany z salonu: 05.02.2020.
Oryginalny pakiet BRABUS PowerXtra D40 (koszt 12,5 tys zł, faktura z ASO do
wglądu). Moc: 370 KM, 750 Nm. Przyspieszenie do 100 km/h - 6 s.
Lakier: 859 Srebrny Mojave metalik. Tapicerka: 201 Skórzana czarna.
Ważniejsze elementy wyposażenia:
Pakiet wyposażenia z zewnętrzną i wewnętrzną linią AMG
Pakiet wyposażenia Premium
Automatyczne domykanie drzwi
Liczba miejsc 7
Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy
Aktywny tempomat DISTRONIC
DISTRONIC Plus z asystentem rozpoznającym ruch na skrzyżowaniu
Antena GPS
Asystent opuszczania wnętrza pojazdu
System alarmowego połączenia Emergency call
Rozszerzone funkcje MBUX
Moduł komunikacyjny LTE
Nawigacja
Przygotowanie do Live Traffic Information
Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC
Zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC
System adaptacyjnego tłumienia drgań zawieszenia ADS+
System nagłośnienia Burmester
Podwójna osłona przeciwsłoneczna
Automatyczna kontrola prędkości
System multimedialny MBUX
Automatyczny hak holowniczy z systemem ESP
Zwiększona zdolność holowania
Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC

THERMOTRONIC – automatyczna klimatyzacja z tyłu
Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus
MULTIBEAM LED
Asystent wnętrza MBUX
Elektr. składany 3. rząd siedzeń
Widescreen Cockpit
Podgrzewane tylne siedzenia
EASY-PACK – elektryczna regulowana pokrywa bagażnika
Bezprzewodowe ładowanie i podłączenie Bluetooth
Pakiet chrom
Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
Elementy wykończenia wnętrza – antracytowe drewno dębowe
Aktywny Asystent zmiany pasa jazdy
Rozszerzona funkcja automatycznego startu w korkach
Adaptacyjny tempomat monitorujący ograniczenia prędkości
Sportowa wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą nappa
Pakiet KEYLESS-GO
Bezdotykowy dostęp przy otwieraniu klapy bagażnika
KEYLESS-GO
Pakiet AIR-BALANCE
Linia AMG
Stylizacja AMG
Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360
Asystent parkowania
Kamera 360°
Pakiet lusterek
Lusterka fotochromatyczne
Elektrycznie składane lusterka
Logo Mercedes-Benz wyświetlane na podłożu z lusterek bocznych
Pakiet ochrony przed kradzieżą
Alarm antywłamaniowy (EDW)
System monitorowania wnętrza samochodu
Szklany dach panoramiczny
Pakiet Night
Pakiet pamięci
Elektrycznie regulowana kierownica
Elektrycznie regulowany fotel pasażera z pamięcią
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią
Pakiet ENERGIZING
Klimatyzowane przednie fotele (podgrzewane i wentylowane)
Oświetlenie Ambient
Przygotowanie do usług Car Sharing
System rozpoznawania znaków drogowych
Dodatkowe porty USB
Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji
Wycieraczki przedniej szyby z systemem MAGIC VISION CONTROL
Zestaw TIREFIT
Obręcze kół AMG z metali lekkich, 21”
Dywaniki podłogowe AMG
Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem
Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu
Pakiet integracyjny „smartphone”
Przygotowanie do Mercedes-Benz Link

Apple CarPlay
Android Auto

Faktura vat 23%. Możliwy atrakcyjny leasing lub kredyt. Możliwość pozostawienia
samochodu w rozliczeniu.
Więcej informacji: 791 494 327 - Adrian 604 519 933 - Sebastian
Polub nas na Facebooku.

wykonane przez AKoL.pl
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