575 000 EUR NETTO

MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC LONG-M.2022

707 250 EUR BRUTTO

Marka

Mercedes-Benz

Typ nadwozia

Sedan

Importowany

Tak

Przebieg

24500

Klasa S

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2021

Kolor

Czarny

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

286

Skrzynia

Moc
Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Data pierwszej rejestracji

600 457 797
royal-konsulting@wp.pl
Auto Handel Royal

Model

2021-10-01

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Niemcy

Zarejestrowany w

Niemcy

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Tak
3000

4

AUTO do zamówienia cena do negocjacji
cena netto bez podatku akcyzowego i bez vAT -23%
oferta się szybko zmienia
AKCESORIUM
802Rok modelowy 2022
216Tylna oś skrętna
950Linia AMG (ORYGINALNA FABRYKA)
P07Pakiet szofera
810SSystem dźwięku przestrzennego Burmester 3D
445Wyświetlacz HEAD-UP MBUX Argumented Reality
854Wysokiej klasy rozrywka z tyłu MBUX
PBSPakiet ENERGIZING z przodu (komfort dla wszystkich zmysłów/masaż, fotele DYNAMIKA KIEROWCY)
PBTFundusz pakietu ENERGETYZACJA
318CYFROWE ŚWIATŁO z funkcją projekcji ( ! Ponad 1 milion pikseli ! )
451Wyświetlacz sterownika 3D
889SKEYLESS-GO z klamkami wpuszczanymi
883Elektryczna blokada/SOFTCLOSE dla drzwi i pokrywy bagażnika
413Elektr. panoramiczny dach przesuwny
P21Pakiet AIR-BALANCE (perfumy wewnętrzne)
432Aktiv multicontur-seat (Masaż+Dynamiczna jazda+Fotele wielofunkcyjne)
401Przednie fotele z klimatyzacją
406Wielokonturowe siedzenie z tyłu FUNKCJA MASAŻU
P43Pakiet komfortowych siedzeń tylnych (MASAŻ)
402Fond powietrza Fond = klimatyzacja + ogrzewanie siedzeń
772Pakiet stylizacyjny AMG
RZIObręcze AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami
U26Dywaniki podłogowe AMG
321Skaner odcisków palców
868OCentralny wyświetlacz OLED (wyświetlacz OLED 12,8 cala przekształca Twój kokpit w centrum dowodzenia HIGHTECH)
447Tylny tablet MBUX
PGBNawigacja MBUX Premium
U19Rozszerzona rzeczywistość MBUX do nawigacji
PBHPakiet Remote Park ( !Park z aplikacją na telefon komórkowy! )
27UPrzygotowanie do INTELLIGENT PARK PILOT (w pełni zautomatyzowane parkowanie bez kierowcy i automatyczne parkowanie z obsługą)
874KONTROLA MAGICZNEJ WIZJI
871DOSTĘP BEZ GŁOŚNOMÓWIĄCY
596WSzkło laminowane izolujące ciepło i akustycznie oraz odbijające podczerwień
P09Pakiet ochrony przeciwsłonecznej
878Aktywne oświetlenie otoczenia (Wspiera również wizualnie system wspomagania kierowcy i podkreśla inteligencję Twojego pojazdu)
16UApple CarPlay
P20Pakiet wspomagania jazdy plus

Tak
5

596Szkło laminowane termoizolacyjne i odbijające podczerwień
233DISTRONIC PLUS z asystentem parkowania
P69Pakiet komfortu cieplnego
223Elektryczna regulacja tylnych siedzeń z pamięcią
582Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC z tyłu
P82Ochrona pojazdu URBAN GUARD plus (system sygnalizacji włamania i kradzieży, holowanie + ochrona wnętrza i lokalizacja przez policję)
942Pakiet ładunków
L2DKierownica wielofunkcyjna w wersji drewno-skóra
899Telefonia wielofunkcyjna
42UPrzygotowanie do funkcji projekcji symboli
302Tylna poduszka powietrzna
597ogrzewana szyba przednia
H29Elementy ozdobne zadziory drewniane brązowe błyszczące
561Designerskie sprzączki do paska z przodu iz tyłu
898Bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych z tyłu (na zdjęciu iPhone nie jest dołączony)
231Zintegrowany otwieracz garażu
384Moduł komunikacyjny (LTE Advanced) do korzystania z usług Mercedes me connect
916Zbiornik paliwa o większej pojemności
U79System kontroli emisji spalin BlueTEC wraz ze zbiornikiem AdBlue(R)
P64Pakiet pamięci
K34Adaptacja prędkości na podstawie toru
K33Erweitertes automatisches Wiederanfahren im Stau
K32Aktywny asystent zmiany pasa ruchu
971Filtr cząstek stałych diesla
969Papier COC EU6
927Abgasreinigung Euro 6-Technik
907Ogrzewanie podłokietników w tylnej i środkowej konsoli
906ogrzewanie podłokietnika z przodu
903Podgrzewane siedzenia lubiące
902fotele z zagłówkiem z przodu
8U0Podgrzewany zbiornik płynu do spryskiwaczy Windscrenn
891Oświetlenie otoczenia (!64 kolory i 10 światów kolorów!)
882Monitorowanie wnętrza
881Zdalne blokowanie pokrywy bagażnika
79BWYPOSAŻENIE do radia cyfrowego (DAB)
628Adaptacyjny asystent świateł drogowych plus
587Oświetlenie otoczenia z projekcją logo marki
581Komfortowa klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC
562WSTĘPNIE BEZPIECZNE IMPULSY
551System alarmowy antykradzieżowy
546Asystent aktywnego ograniczenia prędkości
543Podwójna osłona przeciwsłoneczna
540Roleta elektryczna na tylną szybę
537Radio cyfrowe (DAB)
503Asystent zdalnego parkowania
502Wieloletnia aktualizacja
501Kamera 360°
475Kontrolowane ciśnienie w oponach
452Kierowca Beifahrersitz
235Aktywny asystent parkowania, w tym. PARKTRONIC (PARKOWANIE AUTOMATYCZNE)
443Podgrzewane wielofunkcyjne gniazdo sterownicze
43UFunkcja projekcji animacji
439EASY ADJUST komfortowy zagłówek z przodu
367Informacje o ruchu na żywo
365Nawigacja na dysku twardym
355Rezerwa na nawigację
351Połączenie alarmowe Mercedes-Benz
33UUsługa Zdalna Plus
32UPersonalizacja dźwięku
325Środkowa poduszka powietrzna
322Ogrzewanie szyi i ramion z tyłu
31UMBCONNECT OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ
30UFunkcje projekcyjne dla linii
297Roleta do okien lewych i prawych drzwi tylnych
293Boczne torby z tyłu
292Strona PRE-SAFE Impuls
355 mlnRozszerzone funkcje MBUX
276Pakiet pamięci dla tylnych siedzeń
282DOpcja załadunku przelotowego
275Funkcja wiedźmy pamięci
266DISTRONIC PLUS
249Automatyczne antyodblaskowe lusterko wsteczne
243Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
17USamochód Androit
14UKreator aktywnego pakietu integracji smartfona
489LAIRMATIC / Zawieszenie pneumatyczne

ZZ zastrzeżeniem wcześniejszej sprzedaży i błędów

