Mercedes-Benz . E220d 4MATIC AVANTGARDE

1 359 001 Kč s DPH

STAV TACHOMETRU:
VÝKON V KW:

20500

Doplňující informace

143

-

První majitel

-

18´ litá kola

PALIVO:

Nafta

KAROSERIE:

sedan

BARVA:

bílá

POČET MÍST:

5

POČET DVEŘÍ:

5

KATEGORIE:
ROK VÝROBY:

Osobní
2021

VÝROBCE: Mercedes-Benz

© 2022 Hoffmann&Žižák

Linie AVANTGARDE
Střešní okno

LED HIGH Performance
světlomety

-

Smartphone paket

-

Pro více informací volejte 734
237 021

-

Leasing možný

-

DAB

-

-

Spotřebitelský úvěr

-

Podvozek AGILITY CONTROL

THERMATIC
Ambientní osvětlení interiéru

-

Vozidlo k vidění na provozovně
Brandýs nad Labem

-

USB

-

el. zrcátka

-

aut. klimatizace

-

potahy kůže

posilovač řízení

pohon 4x4

-

digitální přístrojový štít

-

Night paket
PARKTRONIC

MBUX High-End paket
Sada komfortních funkcí
zrcátek

PRE-SAFE systém

Výbava vozu
-

autorádio

-

bezklíčové startování

-

přední světla LED

-

podélný posuv sedadel

-

řazení pádly pod volantem

-

dotykové ovládání palubního
počítače

-

-

parkovací kamera

-

telefon
Android Auto
imobilizér

el. sklopná zrcátka
zadní světla LED

dělená zadní sedadla
el. seřiditelná sedadla

nastavitelný volant
deaktivace airbagu spolujezdce
satelitní navigace
hlídání mrtvého úhlu
ABS
protiprokluzový systém kol
(ASR)

aut. převodovka

sledování únavy řidiče
startování tlačítkem
senzor světel
9 rychlostních stupňů

-

digitální příjem rádia (DAB)

-

el. okna

-

denní svícení

-

polohovací sedadla

-

senzor tlaku v pneumatikách

hands free
alarm
bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů

vyhřívaná zrcátka
natáčecí světlomety

LED adaptivní světlomety
automatické přepínání
dálkových světel

multifunkční volant
dvouzónová klimatizace
parkovací asistent
hlídání jízdního pruhu
ambientní osvětlení interiéru
stabilizace podvozku (ESP)

asistent jízdy v jízdním pruhu
parkovací senzory přední
plní 'EURO VI'
aktivní kapota
start-stop systém

-

bluetooth
Apple CarPlay
el. přední okna

střešní šíbr el.
aut. aktivace výstražných
světlometů

vyhřívaná sedadla
výškově nastavitelná sedadla

8x airbag
palubní počítač
automatické parkování
isofix
EDS
brzdový asistent

hlasové ovládání palubního
počítače
elektronická ruční brzda
tempomat
parkovací senzory zadní
senzor stěračů
nouzové brzdění (PEBS)
záruka

