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Oferta dotyczy samochodu Mercedes-Benz GLE 350e 4MATIC
Plug-in Hybrid
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie pojazdem z naszej oferty.
W załączonej poniżej specyfikacji znajdą Państwo dane techniczne oraz cenę pojazdu i wyposażenia
dodatkowego. Wszystkie informacje zostały przedstawione w oparciu o aktualny cennik.
Zachęcam/y do skorzystania z oferowanego przez nas finansowania Mercedes-Benz Financial Services,
będącego korzystną formą dokonania zakupu pojazdu w naszym Salonie.
Rekomendujemy również bogaty wachlarz atrakcyjnych produktów ubezpieczeniowych: unikalny pakiet
komunikacyjny (OC, AC, NNW), ubezpieczenie GAP, ubezpieczenie kosztów napraw pojazdu po okresie
gwarancji producenta, spłaty leasingu/kredytu lub ochrony prawnej.
Będzie nam niezmiernie miło przyjąć od Państwa zamówienie na wybrany pojazd.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Sprzedaży Sobiesław Zasada Automotive

Informacje prawne
Dokument jest ważny 14 dni od daty wystawienia. Informacja cenowa oparta jest na aktualnie obowiązujących cennikach. Kompletacja pojazdu
ma charakter orientacyjny. Wyposażenie i cena pojazdu zostaną ostatecznie określone w umowie sprzedaży. Planowany termin dostawy zostanie
ustalony w zamówieniu. Informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zostaw nam swoje dane
Zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na stronie: www.mercedes-benz.pl/rodo
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Dane techniczne
Numer oferty:
Typ nadwozia:
Rok produkcji:
Skrzynia biegów:
Moc:
Pojemność skokowa:
Rodzaj paliwa:
Liczba drzwi:
Kolor:
Tapicerka:

01559 19111
SUV
2022
9G-TRONIC, 9-biegowa automatyczna
221 KM
1991 ccm
Benzyna
5 drzwi
Czerń obsydianu metalik
Skórzana - beżowa

Opis oferty
Integracja smartfona (Apple CarPlay)
Integracja smartfona (Android Auto)
DISTRONIC - Aktywny tempomat
PARKTRONIC (z czujnikami parkowania)
Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy
Elektrycznie reg. fotel pasażera z pamięcią ustawień
Lusterka fotochromatyczne
Aktywny asystent układu kierowniczego
Asystent opuszczania wnętrza pojazdu
Elektrycznie reg. fotel kierowcy z pamięcią ustawień
Nawigacja na dysku twardym
Live Traffic Information
Wielokonturowe fotele kierowcy i pasażera
Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
Wyświetlacz head-up (HUD)
Kamera 360
Uaktualnienia nawigacji
Asystent rozpoznawania znaków drogowych
Aktywny asystent ograniczenia prędkości
System multimedialny MBUX (s)
Podsufitka materiałowa - beżowa
THERMATIC - Klimatyzacja
Logo Mercedes wyświetlane z lusterek bocznych
Reflektory w technologii LED
Gniazdo ładowania dla pojazdów EV
Dodatkowe porty USB
Ładowarka pokładowa AC 7,4 kW
Stylizacja AMG
System nagłośnienia pojazdu
Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji
HANDS-FREE ACCESS - bezdot. otwieranie bagażnika
Podgrzewane fotele tylne
Komfortowe wspomaganie zamykania drzwi
KEYLESS-GO
EASY-PACK - elektrycznie sterowana tylna klapa
Pakiet chrom wewnętrzny
Kabel do ładowania z gniazdka domowego E/F (Typ 2), 5m
Sygnał dźwiękowy poruszającego się pojazdu
Wykończenie wnętrza - drewno dębowe
Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą Nappa
Pakiet KEYLESS-GO
Pakiet AMG - elementy zewnętrzne
Pakiet lusterek
Pakiet przeciwkradzieżowy
Pakiet pamięci
Alufelgi
Górna część deski rozdzielczej obszyta skórą ARTICO
Wzmocniony układ hamulcowy
Usługi nawigacyjne
Przygotowanie do EQ Remote
Pakiet integracyjny smartphone
Chromowany kluczyk
Przygotowanie do Car Sharing
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Czynnik chłodniczy
Usługi Remote Services Premium
System alarmowego połączenia Emergency Call
Nawigacja - przygotowanie do montażu
9G-TRONIC - 9 biegowa automat. skrzynia biegów
Komfortowe zagłówki kierowcy i pasażera
Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)
Zawieszenie standardowe
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
DAB - radio cyfrowe
Alarm antywłamaniowy

Adaptacyjny asystent świateł drogowych
EASY-PACK - osłona przestrzeni bagażowej
Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB
Wyświetlacz multimedialny
Pakiet oświetlenia wnętrza
Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
i-Size - system bezp. mocowania fotelika dziecięcego
Ogrzewanie komfortowe przednich foteli
Norma czystości spalin EURO 6
Rozszerzona funkcja automatycznego startu w korkach
Automatyczna regulacja prędkości
Przednie chlapacze
Drugi pakiet wyposażenia
Pakiet wyposażenia z zew. linią AMG i wew. linią Avant.
Pakiet wyposażenia Premium
Opony letnie
Automatyczne wyłączanie przedniej poduszki pow.
Dywaniki welurowe
Swiatła do jazdy dziennej
Zestaw startowy

Informacje finansowe:
Cena brutto:

420 200 PLN

