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Rzeszów, 07.10.2022r.

Oferta dotyczy samochodu Mercedes-Benz eSPRINTER
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:
Rodzaj paliwa:
Liczba drzwi:
Kolor:
Tapicerka:

72559 60049
furgon
2022
Automatyczna
116 KM
Elektryczny
3 drzwi
Biel arktyczna (akryl)
czarna

Opis oferty
Funkcja HOLD
Podwyższona zabudowa
Radio cyfrowe
Przewód do szybkiego ładowania (typ 2, 3x20A) 5 m
Akumulator wysokiego napięcia (47 kWh)
Pakiet ładowania, deska rozdzielcza
Pakiet usług Mercedes me connect
Kamera cofania z funkcją pokazywania obrazu w lusterku wstecznym
Schowek ponad szybą przednią po stronie kierowcy
Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem
Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC
Asystent bocznego wiatru
Moduł komunikacyjny (LTE) do usług cyfrowych
Automatyczny układ włączania świateł
Silnik elektryczny 85 kW
Poduszka powietrzna kierowcy
Siedzenie kierowcy komfortowe
Drzwi przesuwne po prawej stronie
Wariant wagowy 3 500 kg
Światła dzienne włączone na stałe
Hamulec postojowy elektryczny
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Nadwozie z wysokim dachem
Ściana działowa pełna
Asystent ruszania
Ogrzewana szyba przednia
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka bocz
Wnęka 1-DIN z przodu w podsufitce
Kluczyk z trzema przyciskami
Alarm antywłamaniowy EDW
Podgrzewany fotel kierowcy
Oświetlenie prze. ładunkowego / pasażerskiego
Komfortowy dachowy panel obsługowy
Ogranicznik prędkości (120 km/h)
Koło zapasowe
Ogumienie 225/75 R16
Opony letnie
Opony o zmniejszonym oporze toczenia
Stalowe obręcze 6,5 J x 16
Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
Siedzenie pasażera dwuosobowe
Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych
Kanał na przewody na boku pojazdu
Kanał na przewody oświetlenia z tyłu pojazdu
Materiał, czarny Maturin
Drzwi tylne dwuskrzydłowe 270 stopni
Stopień z tyłu pojazdu
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8 J x 19, 10-ramienne

Informacje finansowe:
Cena brutto:

354 900 PLN

