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Kraków, 07.10.2022r.

Oferta dotyczy samochodu Mercedes-Benz A 160d
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:
Przebieg:

KR1SH20
hatchback
2020
Manualna 6-stopniowa
95 KM
1461 ccm
Diesel
5 drzwi
Biały
Skóra/materiał - czarna
94 571 km

Opis oferty
Mercedes Me - Sterowanie za pomocą smartfona
Mercedes Me - Monitoring pojazdu
Kamera cofania
Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
Aktywny asystent hamowania (CPA)
Live Traffic Information
Podsufitka materiałowa - czarna
System multimedialny MBUX (s)
THERMATIC - Klimatyzacja
Reflektory halogenowe ze światłami LED
Komfortowe fotele przednie
Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą
Pakiet Style
Alufelgi
Pakiet komfortowych siedzeń
Przygotowanie do Car Sharing
Bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego
Brak oznaczenia modelu na pokrywie bagażnika
Kieszenie podróżne w oparciach kierowcy i pasaż.
Składana tylna kanapa
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Podwójny uchwyt na napoje
Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu
System alarmowego połączenia Emergency Call
Nawigacja - przygotowanie do montażu
6-biegowa, manualna skrzynia biegów
Tempomat
Touchpad
Filtr cząstek stałych
Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)
Asystent ograniczeń prędkości
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
Zawieszenie standardowe
Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB
Norma czystości spalin EURO 6
Schowek na okulary
Driving Experience Switch - regulacja trybów jazdy
Pakiet wyposażenia standardowego
Drugi pakiet wyposażenia
Opony letnie o zoptymalizowanym oporze toczenia
Automatyczne wyłączanie przedniej poduszki pow.
Dywaniki welurowe
Zawieszenie tylnej osi TORSION BEAM
Ochrona pieszych (aktywna pokrywa silnika)
Pakiet wizualny i oświetleniowy
Swiatła do jazdy dziennej
Zestaw startowy
Zadbaneauto SPA Standard gr I

Informacje finansowe:
Cena brutto:

113 300 PLN

