VCENTRUM - BEZPIECZNE POCHODZENIE SAMOCHODU

Gwarancja

VAT 23%

Salon PL

MERCEDES-BENZ KLASA S 400D 4MATIC LONG
Marka:
Model:
Rok produkcji:
Kolor nadwozia:
Skrzynia biegów:
Kolor wnętrza:

Mercedes-Benz
Klasa S
2021
Czarny metalik
Automat
Brązowy

Rodzaj nadwozia:
Rodzaj paliwa:
Przebieg:
Pojemność silnika:
Moc silnika:

Sedan
Diesel
25000 km
2 925 cm3
330 KM

OPIS POJAZDU:
Mercedes-Benz S400d 4Matic Sedan Long Rok produkcji; 2021 Przebieg: 25214km Kraj
pochodzenia: Polska Dokument sprzedaży: Faktura Vat 23% Pojazd w trakcie użytkowania, w celu
prezentacji prosimy o kontakt z działem handlowym.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
✓19-calowe felgi aluminiowe ✓Adaptacyjny asystent świateł drogowych Highbeam ✓Aktywny asystent utrzymania
pasa ruchu ✓DASHCAM ✓Elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby ✓Elektrycznie sterowane rolety
przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych ✓KEYLESS-GO ✓Kierownica wielofunkcyjna ✓Komfortowe domykanie drzwi
✓Linia AMG ✓Oświetlenie Ambiente ✓Pakiet ENERGIZING dla kierowcy oraz pasażera ✓PAKIET EXCLUSIVE ✓Pakiet
Night ✓Pakiet pamięci ustawień kanapy tylnej ✓Pakiet zdalnego parkowania z kamerą 360° ✓Podgrzewana
kierownica ✓Podgrzewana przednia szyba ✓Podgrzewane podłokietnik dla kierowcy i pasażera ✓Reﬂektory DIGITAL
LIGHT ✓Skrętna tylna oś (10°) ✓Stylizacja AMG ✓System rozpoznawania znaków drogowych ✓Tempomat aktywny
✓Wyświetlacz Head-Up ✓Zawieszenie AIRMATIC ✓Zdalne otwieranie drzwi garażowych wbudowane w wew. lusterko

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
✓ABS ✓Asystent parkowania ✓ESP ✓ISOFIX ✓Kamera ułatwiająca parkowanie HD ✓Kontrola trakcji ✓Kurtyny
powietrzne ✓Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ✓Poduszka powietrzna kolanowa ✓Poduszki powietrzne
przednie ✓Poduszki przednie boczne ✓Poduszki tylne boczne

MULTIMEDIA
✓Android Auto i Apple Carplay ✓Bluetooth ✓Dotykowy wyświetlacz ✓Head-Up ✓Kamera 360 stopni ✓Radio cyfrowe
DAB/DMB/DAB+ ✓System nagłośnienia Burmester® surround

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA:

11 000 zł
Cena: 689 900 zł
Rata:

11 000 zł netto / miesiąc Przykładowa rata miesięczna netto,
wpłata 45%, okres kredytu 48 miesięcy.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w
rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

VCentrum

www.vcentrum.pl

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

tel. +48 22 264 32 39

ul. Woronicza 19, 02-625 Warszawa

tel. +48 22 264 43 29

