Mercedes S 500 W222 (2013-)
4Matic Long 4.7 V8 455 KM. Salon PL. Bezwypadkowy.
Tylko 45 000 km!
307 000 PLN brutto
Wersja
W222 (2013-)

Rok produkcji
2015

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
4.7

Moc silnika
455 KM

Przebieg
45 000 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_automat

Kolor
czarny

VIN
WDD2221851A232
965

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1zwcv

hamowania
aktywne rozpoznawanie znaków ograniczenia

DANE KONTAKTOWE

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

aktywny asystent hamowania awaryjnego

prędkości
aktywny asystent zmiany pasa ruchu

alarm ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu

asystent hamowania - Brake Assist

asystent hamowania awaryjnego w mieście

asystent pasa ruchu

asystent zapobiegania kolizjom na
skrzyzowaniu

Filip Mwendela
32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

asystent świateł drogowych

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

boczna poduszka pow. kierowcy

czujnik deszczu

czujnik martwego pola

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

dynamiczne światła doświetlające zakręty

elektroniczny system rozdziału siły hamowania

kamera cofania

kontrola odległości od poprzedzającego pojazdu

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. chroniąca kolana kierowcy

poduszka pow. chroniąca kolana pasażera

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)

system chroniący przed kolizja, boczny

system chroniący przed kolizja, tylny

system hamowania awaryjnego dla ochrony
pieszych

system ostrzegania przed kolizją

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

wspomaganie ruszania na wzniesieniu

wykrywanie zmęczenia kierowcy

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

HUD (wyświetlacz przezierny)

asystent jazdy w korku

asystent parkowania

dach: Hardtop

domykanie szyb przy zamykaniu auta

drugi szyberdach: szklany nieotwierany

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiany fotel kierowcy

elektrycznie ustawiany fotel pasażera

fotele przednie wentylowane

fotele tylne wentylowane

kierownica wielofunkcyjna

kierownica ze sterowaniem radia

kolumna kierownicy regulowana elektrycznie

lusterka boczne składane elektrycznie

podgrzewana kierownica

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

podgrzewany fotel kierowcy

podgrzewany fotel pasażera

podłokietniki - przód

podłokietniki - tył

radio fabryczne z CD i MP3

regul. elektr. podparcia lędźwiowego - kierowca regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pasażer
regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

roleta szyby tylnej regulowana elektrycznie

rolety: na bocznych szybach opuszczane
elektrycznie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system głośnomówiący

system start-stop

szyba przednia atermiczna

szyberdach: szklany - przesuwny i uchylny
elektrycznie

tempomat adaptacyjny ACC

wspomaganie kierownicy

zawieszenie komfortowe

zawieszenie powietrzne

łopatki zmiany biegów

autoalarm

automatyczna kontrola ogrzewania

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

dach otwierany elektrycznie

elektroniczna regul. charakterystyki
zawieszenia

elektroniczne zegary (wirtualny kokpit)

elektroniczny wtrysk

gniazdo USB

kamera panoramiczna 360

kamera w lusterku bocznym

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

lampy tylne w technologii LED

nawigacja satelitarna

oświetlenie drogi do domu

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

przyciemniane tylne szyby

reflektory adaptacyjne

siedzenie z pamięcią ustawienia

system nagłośnienia

keyless Go

keyless entry

uruchamianie silnika bez użycia kluczyków

felgi: aluminiowe 18

opony: letnie

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes-Benz S500 Sedan 4Matic Long 4.7 V8 455KM

Więcej informacji: 508 777 005 - Filip

Zakupiony w polskim salonie Mercedes-Benz w Krakowie.
Możliwość przesłania pełnej specyfikacji oraz historii serwisowej.
Drugi właściciel.
Samochód bezwypadkowy.
Serwisowany wyłącznie w ASO Mercedes.
Przebieg wynosi tylko 45 000 km!

Historia serwisowa:

28.10.2021/ 43 022 km - Duży serwis.

14.10.2020/ 39 996 km - Mały serwis.

10.10.2019/ 34 250 km - Duży serwis.

12.10.2018/ 25 828 km - Mały serwis.

17.10.2017/ 17 569 km - Duży serwis.

18.10.2016/ 9 045 km - Mały serwis.

Rok produkcji: 2015.
Pierwsza rejestracja: 21.10.2015.
Przebieg: 45 000 km.
Nr VIN: WDD2221851A232965.

Kolor lakieru: Czerń Obsydianu - lakier metalizowany.
Wnętrze: Tapicerka skórzana Nappa Exclusive w kolorze czarnym.

Najważniejsze elementy wyposażenia:
Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
Podgrzewane i wentylowane fotele tylnej kanapy
Dach panoramiczny
Dwuramienna kierownica wykończona skórą i drewnem
Pakiet komfortowych foteli przednich
Nightview Assist Plus - asystent jazdy nocnej
Wyświetlacz Head-Up
Podgrzewana przednia szyba
Komfortowe wspomaganie zamykania drzwi
Elementy wnętrza z drewna orzechowego w kolorze brązowym, połyskujące
Pakiet wspomagania jazdy Plus

Aktywny tempomat Distronic Plus
Aktywny asystent martwego punktu
Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
System ostrzegający przed uderzeniami z tyłu
Distronic Plus z asystentem układu kierowniczego i Stop & Go Pilot
BAS Plus z asystentem pokonywania skrzyżowań
Asystent wspomagania nagłego hamowania BAS Plus
Pre-Safe Plus
Hamulec Pre-Safe
Pakiet Exclusive
Pakiet elementów wnętrza exclusiv
Podświetlane nakładki progowe
Pakiet inteligentnych reflektorów ILS w technologii LED
Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus
Inteligentny system oświetlenia LED
Pakiet asystenta parkowania
Parktronic z asystentem parkowania
Kamera 360 stopni
Pakiet Chauffeur - el. regulacja przedniego fotela pasażera sterowana z tylnej kanapy
Elektrycznie regulowane tylne fotele z funkcją pamięci
Komfortowe zagłówki Easy Adjust (z przodu)
Pakiet przeciwsłoneczny
Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych
Elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby
Pakiet Keyless-Go
Hands Free Access Bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika
Zdalne odblokowanie klapy bagażnika z dociągiem zamykania
Key-Less Go
Pakiet pamięci kierowcy i pasażera
Samościemniające lusterka zewnętrzne
Pamięć foteli kierowcy i pasażera, regulacji lusterek i kolumny kierownicy
Pakiet komfortowego ogrzewania
Podgrzewane koło kierownicy
Ogrzewanie komfortowe foteli Plus po stronie kierowcy i pasażera
Ogrzewane podłokietniki z przodu i z tyłu
Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 18-calowe
Oświetlenie Ambiente
Magic Vision Control - wycieraczki przedniej szyby z podgrzewanym płynem do spryskiwaczy
Podsufitka Designo Dinamica w kolorze czarnym
Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji
Thermotronic - klimatyzacja automatyczna z przodu i z tyłu
Ogrzewanie komfortowe tylnych foteli Plus
Szyby przeciemniane z powłoką antyrefleksyjną
Zmieniarka płyt
System monitorowania ciśnienia w oponach
Adaptacyjne światła hamowania
Pakiet zabezpieczenia pojazdu
Alarm antywłamaniowy (EDW)
Zabezpieczenie wnętrza
Dywaniki welurowe
System ochrony pieszych
I wiele więcej.

Faktura VAT-marża.
Możliwe finansowanie.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty i potwierdzenie
dostępności samochodu.
Więcej zdjęć, na naszej stronie internetowej: www.samochodyzklasa.pl

Więcej informacji: 508 777 005 - Filip

Polub nas na Facebooku.

wykonane przez AKoL.pl
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