Mercedes-Benz Třídy M ML 4MATIC 225kW ČR

249 900 Kč
206 529 Kč bez DPH
Technické údaje

Výbava
10x airbag; 7 rychlostních stupňů; ABS; adaptivní tempomat; airbag řidiče; alarm;
alu kola; asistent rozjezdu do kopce (HSA); aut. aktivace výstražných světlometů;
aut. klimatizace; aut. převodovka; aut. uzávěrka diferenciálu; aut. zabrzdění v
kopci; autorádio; AUX; bezklíčové odemykání; bezklíčové startování; bezpečnostní
pískování oken; bi-xenonové světlomety; bluetooth; CD měnič; CD přehrávač;
centrál dálkový; deaktivace airbagu spolujezdce; dělená zadní sedadla; denní
svícení; DVD přehrávač; dvouzónová klimatizace; el. okna; el. seřiditelná sedadla;
el. sklopná zrcátka; el. startér; el. víko zavazadlového prostoru; el. zrcátka; hands
free; imobilizér; isofix; klimatizovaná přihrádka; kožené čalounění; mlhovky;
multifunkční volant; nastavitelný volant; natáčecí světlomety; odvětrávaná
sedadla; ostřikovače světlometů; palubní počítač; paměťová karta; parkovací
asistent; parkovací senzory přední; parkovací senzory zadní; podélný posuv
sedadel; pohon 4x4; polohovací sedadla; posilovač řízení; potahy kůže;
protiprokluzový systém kol (ASR); příprava pro telef.; regulace rychlosti při jízdě ze
svahu; regulace tuhosti podvozku; regulace výšky podvozku; samostmívací
zrcátka; satelitní navigace; senzor opotřebení brzdových destiček; senzor stěračů;
senzor světel; senzor tlaku v pneumatikách; stabilizace podvozku (ESP); startování
tlačítkem; střešní nosič; tažné zařízení; telefon; tempomat.; tónovaná skla;
třízónová klimatizace; USB; venkovní teploměr; vnitřní teploměr; vyhřívaná
sedadla; vyhřívaná zrcátka; vyjímatelná zadní sedadla; výsuvné opěrky hlav;
výškově nastavitelná sedadla; výškově nastavitelné sedadlo řidiče; xenonové
světlomety; zadní stěrač; zadní světla LED; zaslepení zámků; zatmavená zadní
skla; závěsné zařízení;

Poznámka k vozu
!!!KOUPENO V CZ!!! PRAVIDELNÝ SERVIS MB!!! VOZIDLO JE AKTUÁLNĚ PO
SERVISU!!! ADAPTIVNÍ BI-XENONOVÉ SVĚTLOMETY, PARKOVACÍ SENZORY VPŘEDU
A VZADU, EL. NASTAVITELNÁ A SKLOPNÁ ZRCÁTKA, EL. VÍKO KUFRU, ADAPTIVNÍ
VZDUCHOVÝ PODVOZEK, TMAVĚ TÓNOVANÁ ZADNÍ SK LA, SATELITNÍ NAVIGACE,
EL. OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA, VYHŘÍVANÁ A KLIMATIZOVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA,
AUTOMATICKÁ TŘÍ-ZÓNOVÁ KLIMATIZACE, DISTRONIC VČ. TEMPOMATU, PALUBNÍ
POČÍTAČ, BLUETOOTH, BEZ-KLÍČOVÝ PŘÍSTUP A STARTOVÁNÍ VOZU, LITÁ KOLA
19\";

Vyrobeno

2009

Stav

Perfektní

Výkon

225 kW

Objem

3 996 ccm

Palivo

nafta

Karoserie

SUV

Najeto

321 500 km

Míst / dveří

5/5

Barva

stříbrná metalíza

Země původu

CR

STK

11/2021

VIN

WDC1641281A549487

Kontakt
Prodejní plocha - provozovna:
Na Vyšehradě 1097
572 01 Polička
Telefon:
+420 775 655 655
+420 461 721 145
E-mail:
info@topcarholding.cz
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