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Bielsko-Biała, 07.10.2022r.

Oferta dotyczy samochodu Mercedes-Benz T 180 D
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:

82559 50088
Van
2022
Manualna 6-stopniowa
115 KM
1461 ccm
Diesel
5 drzwi
Błękit noseanu
czarna

Opis oferty
Kierownica wielofunkcyjna
Listwa nad tablicą rejestracyjną lakierowana w kolorze nadwozia
Radio cyfrowe
Nawigacja
Pakiet nawigacyjny
Usługi dodatkowe MBUX
Integracja ze smartfonem, Android Auto i CarPlay
Pakiet usług Mercedes me connect
Aktywny asystent parkowania
Powiększony zbiornik płynu do spryskiwaczy
Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane i regulowane
Automat. ściemniające się lusterko wsteczne
Dodatkowe lusterko wewnętrzne do obserwacji kabiny
Elektrycznie podnoszone szyby przednie z autodomykaniem
Elektrycznie przesuwane szyby w przesuwnych drzwiach
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Atrapa chłodnicy chromowana
Podgrzewany fotel kierowcy i pasażera z przodu
Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC
Czujnik deszczu i zmroku
Asystent rozpoznawania znaków drogowych
Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
Moduł komunikacyjny (LTE) do usług cyfrowych
Zintegrowana tablica wskaźników z kolorowym wyświe
Asystent martwego pola
Asystent wspomagania koncentracji ATTENTION ASSIST
Reflektory przeciwmgielne LED
Nastrojowe oświetlenie wnętrza Ambiente
Reflektory LED High Performance
Oświetlenie wnętrza w technologii LED
Tempomat
Silnik OM 608 DE 15 LA 85 KW (116 KM)
Drzwi przesuwne z lewej strony z oknem
Drzwi przesuwne z prawej strony z oknem
Światła dzienne włączone na stałe
Hamulec postojowy elektryczny
Aktywny asystent układu hamulcowego
Układ hamulcowy z układem ABS i ASR
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Kierownica wykończona skórą
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
Relingi dachowe ze zintegrowanym bagażn. dachowym
Asystent ruszania
System multimedialny MBUX z nawigacją i DAB
Usługi Mercedes me connect
Gniazdo elektryczne 12V
Gniazdko 12 V w przestrzeni bagażowej/ładunkowej
Darmowa aktualizacja map przez 3 lata
Pakiet parkowania
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia
Centralny podłokietnik ze schowkiem
Pakiet wyposażenia lusterek
Pakiet wnętrza Chrom
Zamykany schowek przed pasażerem
Kamera cofania
Alarm antywłamaniowy EDW
Skrzynia manualna 6-biegowa
Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej
Szyba tylna ogrzewana
Funkcja ECO Start-Stop
Pakiet aktywnego bezpieczeństwa
Koło zapasowe

Opony letnie
Układ kontroli ciśnienia w oponach
Tapicerka ze skóry ARTICO/mikrofazy DINAMICA w kol
Zagłówki dla siedzeń w przedziale pasażerskim
Pas bezpieczeństwa z urządzeniem zwijającym
Fotel kierowcy, reg. na wys. z podparciem lędźwiowym
Sys. rozpoznaw. fotelika (AKSE) w fotelu pasażera
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Składane stoliki w oparciach przednich foteli
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Osłona szyny drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia
Tylna kanapa składana asymetr. w stosunku 1/3 :2/3
Podwyższony standard wykończenia wnętrza
Plastikowa podłoga przestrzeni bagażowej
Półka bagażnika
Okna stałe, z tyłu po lewej i prawej stronie
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8 J x 19, 10-ramienne

Informacje finansowe:
Cena brutto:

165 900 PLN

