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Modlniczka, 10.08.2022r.

Oferta dotyczy samochodu Mercedes-Benz Vito 114 Furgon
OM654
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:

51559 71166
furgon
2022
9G-TRONIC, 9-biegowa automatyczna
136 KM
1750 ccm
Diesel
3 drzwi
Szarość selenitu metalik
czarna
913 km

Opis oferty
Funkcja HOLD
Podstawowy układ jezdny
Radio cyfrowe
Audio 30
Pakiet usług Mercedes me connect
System Parktronic (PTS)
9G-TRONIC
Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC
Czujnik deszczu
Moduł komunikacyjny (LTE) do usług cyfrowych
Zestaw wskaźników (Pixel-Matrix-Display)
Asystent wspomagania koncentracji ATTENTION ASSIST
Automatyczny układ włączania świateł
Inteligentny system oświetlenia ILS LED
Asystent świateł drogowych plus
Tempomat
Silnik CDI OM654 DE20LA 100 kW (136 KM)
Poduszka powietrzna pasażera
Pakiet komfortowych foteli
Siedzenie kierowcy komfortowe
Wariant wagowy 2.800 kg
Światła dzienne włączone na stałe
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Kierownica wykończona skórą
Koło kierownicy wielofunkcyjne
Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia
Relingi dachowe
Ściana działowa pełna
Asystent ruszania
Przygotowanie do montażu gniazda do haka holownicz
Pakiet parkowania
Schowek zamykany
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka bocz
Pakiet wnętrza Chrom
Kamera cofania
Kluczyk z trzema przyciskami
Komfortowe otwieranie i zamykanie pilotem
Podgrzewany fotel kierowcy
Szyby atermiczne (wszystkie)
Taśma z oświetleniem LED w przestrzeni ładunkowej
Komfortowy dachowy panel obsługowy
Funkcja ECO Start-Stop
Pakiet BlueEFFICIENCY
Uciąg haka podwyższony do 2500 kg
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7 J x 17 z 5 podwójnymi ramionami
Ogumienie 225/55 R17
Opony letnie
Koło zapasowe
Siedzenie pasażera dwuosobowe
Regulacja długości siedziska kierowcy
Podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy
Podłoga drewniana w przestrzeni ładunkowej
Materiał, czarny Caluma
Drzwi tylne dwuskrzydłowe 180 stopni bez okna
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8 J x 19, 10-ramienne

Informacje finansowe:

196 700 PLN
Rabat: 14 700 PLN
Cena brutto:

