Mercedes-Benz GLC
350d 4Matic AMG Pack/Burmester/360° / 2017 / 75 236 km

999 000 Kč s DPH 825 620 Kč bez DPH
Karoserie

SUV

Výkon motoru

190 kW

V provozu od

20/06/2017

Převodovka

automatická

Najeto

75 236 km

STK

06/2021

Palivo

nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WDC2539251F292260

Objem motoru 2 987 ccm

350d! Kompaktní SUV se silným šestiválcovým motorem, 9ti stupňovou automatickou
převodovkou a pohonem 4Matic. Kompletní servisní historie z autorizovaného servisu.
Poslední záznam v 73737 km. Prémiový soundsystem Burmester, 360° kamerový systém,
auto matická klimatizace a vyhřívaná celokožená sedadla. FullLED světlomety s
automatickým dálkovým svícením. Černou metalízu skvěle doplňují originální 20" litá kola
AMG. Nejvýodnější financování a nejlevnější pojištění. Možnost prodloužené záruky!;

Výbava vozidla

360° monitorovací systém (AVM)
8x airbag
ABS
alarm
alu kola
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrzdění v kopci
automatické přepínání dálkových
světel
autorádio
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
dělená zadní sedadla
digitální příjem rádia (DAB)
dřevěné obložení
dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka

el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
hands free
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
imobilizér
isofix
kožené čalounění
LED denní svícení
man. klimatizace
multifunkční volant
nastavitelný volant
nezávislé topení
nezávislé topení s čas. předehřívačem
nouzové brzdění (PEBS)
palubní počítač
paměť nastavení sedadla řidiče
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
pohon 4x4
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)

přední světla LED
řazení pádly pod volantem
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
sportovní podvozek
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
střešní nosič
tempomat.
tónovaná skla
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního
skla
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní stěrač
zadní světla LED
zatmavená zadní skla

