2.2CDI*Avantgarde*xenon*tylko
221Tkm*bezwypadek*serwis w ASO
Marka
Typ nadwozia
Importowany
Przebieg

Mercedes-Benz
Kombi
Tak
221000

Model

Klasa E

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2012

Kolor

Szary

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

Moc

136

Skrzynia

Napęd
Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu
Bezwypadkowy

+48627829272 / +48514260970
info@novotex.com.pl
Novotex

61 000 PLN

Liczba miejsc
Termin badania technicznego

Na tylne koła
Belgia
DOL92012
Tak
5
2022-09-03

2143

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Filtr cząstek stałych

Tak

Data pierwszej rejestracji

2012-04-20

Zarejestrowany w

Polska

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Ważność polisy

2023-09-14

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka częściowo skórzan...

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 18

Zawieszenie komfortowe

Zawieszenie powietrzne

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

wersja Avantgarde
tryby jazdy Eco/Sport
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
reflektory ksenonowe
nawigacja satelitarna
łopatki zmiany biegów
zintegrowany zestaw głośnomówiący bluetooth
el. opuszczane zagłówki foteli tylnych
podgrzewane fotele przednie
oryginalne alufelgi 18"
karoseria bez uszkodzeń
ładne i czyste wnętrze
import z Belgii przez naszą firmę w 2019 roku
1 właściciel w Polsce
ABSOLUTNIE BEZWYPADKOWY
serwisowany w ASO Mercedes
m. in. nowe:
- olej w skrzyni biegów
- poduszki zawieszenia tylnego
możliwy kredyt uproszczony
profesjonalna obsługa finansowa

