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Kraków, 10.08.2022r.

Oferta dotyczy samochodu Mercedes-Benz C 220d Kombi
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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W jaki sposób możesz wykorzystać
OnlineCode?
Wprowadź ten kod w pole

C 220 d kombi

wyszukiwania na homepage’u
Mercedes-Benz, aby mieć dostęp do
swojej konfiguracji lub pokaż go
OnlineCode

Cena łączna

240 288 zł

M636V83B

swojemu dealerowi.
Twój OnlineCode został
wygenerowany w 3.03.2022 i jest
ważny przez 30 dni.

OnlineCode

M636V83B

C 220 d kombi

Zużycie paliwa, emisje CO₂ i efektywność energetyczna
Informacje na temat średniego zużycia
Fuel consumption low
Fuel consumption high
Średnie zużycie paliwa [2 ]
Średnia emisja CO₂ [2 ]

6,2 l/100km
4,1 l/100km
4,8 l/100km
125 g/km

Dane techniczne
Szczegóły dotyczące wydajności, wymiarów i masy

Moc

Wymiary

Rodzaj paliwa
Olej napędowy
Cylindry
4
Pojemność skokowa
1 993 cm3
Moc [4]
147 kW + 15 kW (200 KM + 20 KM)
Skrzynia
biegów Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h
7,4 s
Prędkość maksymalna
242 km/h
Torque
440 Nm

Długość
Szerokość
Wysokość
Koło zawracania

Masa

Szczegóły

Masa własna (UE)
1 790 kg
Ładowność (UE)
610 kg
Dopuszczalne obciążenie dachu
100 kg
Dopuszczalna masa całkowita
2 400 kg
Dopuszczalna masa przyczepy
(hamowana przy 12 %)
750 kg (1 800 kg)

Miejsca siedzące
Drzwi
Pojemność zbiornika (seria)
Rezerwa zbiornika

4 751 mm
2 033 mm
1 454 mm
11,07 m

5
5
40 l
7l

OnlineCode

M636V83B

C 220 d kombi

Wyposażenie standardowe

206 400 zł

zawarte w cenie podstawowej

Nadwozie

Wnętrze

Opony letnie
Wycieraczka przedniej szyby sterowana
czujnikiem deszczu
Pakiet lusterek

Składane oparcia tylnej kanapy
Konsola środkowa – błyszcząca czerń
Pakiet schowków

• Oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki
• Lusterka fotochromatyczne
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Ochrona pieszych

Dodatki
Zawieszenie AGILITY CONTROL z systemem
selektywnego tłumienia drgań
Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC
Pakiet wyposażenie standardowego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usługi „Remote Services”
Rozszerzone funkcje MBUX
Pakiet lusterek
Fluorescencyjna kamizelka dla kierowcy
Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
Przygotowanie do usług Car Sharing
Wyświetlacz multimedialny 11,9”
Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
Zestaw TIREFIT
Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą
Pakiet integracyjny „smartphone”
Regulacja odcinka lędźwiowego
Czytniki linii papilarnych

Przygotowanie do usług nawigacyjnych
Nawigacja MBUX Premium
•
•
•
•

Przygotowanie do Live Traffic Information
Moduł komunikacyjny (LTE)
Nawigacja na dysku twardym
Mapa nawigacji - 3. letnie uaktualnienia gratis

Radio cyfrowe
Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
DAB
Apple CarPlay
Android Auto
Adapter USB
Aktywny asystent utrzymania pasa jazdy
Aktywny asystent hamowania
Tempomat
System monitorowania ciśnienia w oponach
Asystent limitu prędkości
System alarmowego połączenia „Emergency
call
Gaśnica
Fotel pasażera z rozpoznawaniem wagi

• Podwójny uchwyt na napoje

Obręcze kół z metali lekkich, 17

Rozrusznik alternatora EQ Boost
DYNAMIC SELECT
Pakiet ochrony pojazdu URBAN GUARD

• Alarm antywłamaniowy
• System monitorowania wnętrza samochodu

Centralna poduszka powietrzna
KEYLESS-GO – starter
Pakiet oświetlenia wnętrza
Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów
siedzących z tyłu pojazdu
BlueTEC diesel emission control system
including generation 4
Integrated Starter Generator
Exhaust system with DPF Generation 2.0

Wybrane wyposażenie
za dopłatą i bez dopłaty

33 888 zł

Wersje
Pakiet wyposażenia z linią AVANTGARDE

• Linia AVANTGARDE – elementy wewnętrzne
• Linia AVANTGARDE – elementy zewnętrzne

10 420 zł

Nadwozie
Szarość grafitu metalik
Obręcze kół z metali lekkich, 18”
Linia AVANTGARDE – elementy zewnętrzne
• Aluminiowe relingi dachowe

4 084 zł
2 880 zł
bez dopłaty
bez dopłaty
bez dopłaty
bez dopłaty

Wnętrze
Linia AVANTGARDE – elementy wewnętrzne

bez dopłaty

Komfortowe fotele
Elementy wykończenia wnętrza – srebrnoszary diamentowy wzór

bez dopłaty
bez dopłaty

•
•
•
•
•

Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą
Podsufitka materiałowa – szara
Dywaniki welurowe
Tapicerka ARTICO/materiał – czarna
Oświetlenie Ambient

Pakiety wyposażenia
Pakiet wyposażenia Premium
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozszerzona rzeczywistość dla MBUX
Podgrzewane przednie siedzenia
Fotel kierowcy regul. elektr. z pamięcią położenia
DIGITAL LIGHT
Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
Nawigacja MBUX Premium
Wyświetlacz kierowcy 12,3”
KEYLESS-GO
Asystent "martwego pola"
Listwy progowe z podświetlanym logo marki
Pakiet parkowania z kamerą 360°
Oświetlenie Ambient Premium
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień

15 457 zł

Dodatki
Pakiet KEYLESS-GO

• Bezdotykowy dostęp przy otwieraniu klapy bagażnika
• KEYLESS-GO
• EASY-PACK - elektrycznie otwierana klapa bagażnika

1 047 zł

System multimedialny MBUX
Pakiet parkowania z kamerą 360°

bez dopłaty
bez dopłaty

DIGITAL LIGHT

bez dopłaty

• Kamera 360°
• Czujniki parkowania PARKTRONIC
• DIGITAL LIGHT
• Adaptacyjny asystent świateł drogowych Highbeam Plus

Cena łączna:

240 288 zł

[2] Podane wartości zostały ustalone wg zalecanej procedury pomiarowej. Chodzi o „wartości CO₂ WLTP” zgodnie z
art. 2 pkt. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153.Zużycie paliwa jest obliczane na podstawie tych
wartości.Zużycie prądu zostało określone na podstawie rozporządzenia 683/2008/WE. Dane nie odnoszą się do
określonego pojazdu i nie są składnikiem oferty, lecz służą wyłącznie do porównywania różnych typów pojazdów. Te
wartości różnią się w zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego.
[4] Moc: Moc silnika składa się z wartości dla silnika spalinowego (lewa wartość) i wartości dla silnika elektrycznego
(prawa wartość).
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