Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Člen skupiny Daimler
Autorizovaný prodejce a servis značky Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Třídy V 250 d AVG L
Technické informace

Obchodní informace

Barva: Modrá
Karoserie: AVANTGARDE
Palivo: Nafta
VIN: WDF44781313203158
Obsah: 2.1
Výkon: 140 kW
Převodovka: Automatická
Počet míst: 6
Počet dveří: 5
Stav tachometru: 42000 km
Rok výroby: 2016

Prodejní cena bez DPH: 1 069 000 Kč
Prodejní cena vč. DPH: 1 293 490 Kč
Ceníková cena bez DPH: 1 545 032 Kč
Ceníková cena vč. DPH: 1 869 488 Kč

Prodejce
Název: Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Adresa: Daimlerova 2
Místo: 149 45 Praha 4
V případě zájmu o vozidlo kontaktujte svého nejbližšího
prodejce Mercedes-Benz.

Výbava
Volant výškově i podélně seřiditelný

Nastavitelný sklon volantu

Multifunkční volant s palubním počítačem

Nárazníky a odnímatelné díly karoserie lakované v barvě
vozu

Asistent rozjezdu

Signální zařízení

Akumulátor AGM 12 V 92 Ah

Dvoupásmové reproduktory vpředu a vzadu

Zásuvka 12 V - zavazadlový prostor

Vnější zpětné zrcátko - automaticky sklopné

Uzamykatelná úložná schránka před spolujezdcem

Zpětné zrcátko vyhřívané a elektricky nastavitelné - s
integrovanými směrovými ukazateli

Asistenční systém pro couvání (zadní kamera)

Osvětlené zrcátko pro sluneční clony

Komfortní odemykání a zamykání infračerveným dálkovým Přívod teplého vzduchu do prostoru pro cestující
ovládáním
Teplovodní přídavné topení

Vyhřívání sedadla spolujezdce

Vyhřívání sedadla řídiče

Determální sklo

Automatická klimatizace "Thermotronic"

Podnební pásmo 1 (chladné/komfortní)

Rádiové dálkové ovládání přídavného topení

PTC-Element - součásti PTC

Tempmatik/ Automatická klimatizace - přídavná pro zadní
sedadla

Luxusní kombi

Exportní kód

Metalický lak

Kontrolka pro stav kapaliny pro ostřikovače

Výstupy osvětlené

Adaptivní brzdové svítilny

Alternátor 14 V / 200 A

Motor OM 642 DE 30 LA 165 kW (224 k) 3800/min

Tempomat
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Pneumatiky 225/55 R17

Komfortní pneumatiky

Náhradní kolo

Sledování tlaku v pneumatikách na přední nápravě a zadní
nápravě - bezdrátové

Airbag spolujezdce

Komfortní sedadlo řidiče

Komfortní sedadlo spolujezdce

Bederní opěrka sedadla spolujezdce

Bederní opěrka sedadla řidiče

Okenní airbag pro řidiče a spolujezdce

Posuvné dveře vlevo

Dětská pojistka na dveřích v prostoru pro cestující

Madlo pro nastupování

Loketní opěrky pro sedadla v prostoru pro cestující

Systém kolejnic pro sedadla s rychloupínáním

Samostatné sedadlo v 1. řadě vlevo

Samostatné sedadlo v 1. řadě vpravo

Samostatné sedadlo v 2. řadě vlevo

Samostatné sedadlo v 2. řadě vpravo

Koberec na podlaze v prostoru pro cestující

Čalounění střechy

Podlahová krytina - prostor pro řidiče (koberec)

Madlo pro zadní sedadla

AVANTGARDE

Okno vpředu vlevo pevně zabudované v posuvných
dveřích boční stěny/nákladového prostoru

Okno vpředu vpravo pevně zabudované v posuvných
dveřích boční stěny/nákladového prostoru

Výklopné okno v prostoru pro cestující vzadu - s
elektrickým ovládáním

Dveře v zadní stěně dvoukřídlé s úhlem vyklápění 95
stupňů

Barevné prosklení vzadu - černé sklo

Štítky/brožury v češtině

Modellgeneration 0

Variabilní rozdělení zavazadlového prostoru
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