Mercedes-Benz
GLB 200
Hind

43 900 €

Pakkumine nr 064 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number)
Värv

Hall metallik (mountain grey)

Sisu

ARTICO must kunstnahk/must tekstiil istmepolster

Tehnilised andmed
Töömaht

1332 cm3

Võimsus

120 kW

Võimsus

163 hj

Kiirendus 0..100 km/h
Tippkiirus 207 km/h
Kütusekulu (keskmine)
CO2 emissioon (keskmine)
Täismass

Lisavarustus
Värv: Hall metallik (mountain grey)
Polster: ARTICO must kunstnahk/must tekstiil istmepolster
Nutitelefoni integreerimise pakett
Nutitelefoni integreerimine - Apple CarPlay
Nutitelefoni integreerimine - Android Auto
Tagurduskaamera
Aktiivne parkimisabi süsteem "PARKTRONIC+"
Aktiivne sõidurajahoidja
Pimestamisvastane tahavaatepeegel
Vähese pikivahe hoiatussüsteem
Ilma tüübitähiseta tagaluugil

9,1 s
207 km/h
7.0 l/100 km
134 g/km
2085 kg

GPS antenn
Võrktasku esiistme seljatoe tagaküljel
Turvapadi juhi põlvedele
Mercedes me kommunikatsioonimoodul koos valiku Mercedes me teenustega
Vihmasensoriga klaasipuhastajad
Laiendatud MBUX funktsioonid
Kommunikatsioonimoodul Mercedes me connect kasutamiseks
Kasutusjuhend eesti keeles
Roolil asetsevad käiguvahetuslabad
7G-DCT automaatkäigukast
Püsikiirusehoidja "SPEEDTRONIC"
Meediasüsteemi puutepadi
Digitaalne näidikuplokk
Rehvirõhkude kontrollsüsteem
Komfort vedrustus
El. kokkuklapitavad küljepeeglid
DAB digitaalne raadio
MBUX multimeediasüsteem
Alarmseade koos kalde- ja löögianduriga
Automaatne kliimaseade "THERMATIC"
Hall tekstiil laepolster
Adaptiivne esilaternate valgusvihu ulatuse reguleerimissüsteem (AMBA)
LED esituled
Keskkonsoolis laegas suletava luugiga
Mootori lisasoojendus
Multimeediaekraan
Esiistmete soojendus
Ambient valgustus sõitjateruumis
Alarmseadme mahuandur
Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem "KEYLESS-GO"
Ajami abil avanev ja sulguv pakiruumi luuk
EURO6 normidele vastav heitgaaside puhastussüsteem
Euroopa tüübikinnitusdokument
Rehviparandusvahend TIREFIT
DYNAMIC SELECT erinevate sõidurežiimide valik
Nahaga kaetud multifunktsioonlülititega rool
KEYLESS-GO pakett (võtmeta avamis- ja käivitamissüsteem)
Parkimispakett - aktiivne parkimisabisüsteem PARKTRONIC+ ja tahavaatekaamera
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
Vargusevastane pakett (alarmseade koos kalde- ja mahuanduriga)
Varustuspakett Urban/Progressive (sõltuvalt mudelist)
Suverehvid 0.00
5 topeltkodara disainiga 18`` kergmetallveljed
Veluurist põrandamatid
Esiistmete mugavuspakett
Jalakäijaohutusfunktsiooniga kapott
Pakett "Näe ja ole nähtav" (vihmaandur, valgustusega jumestuspeeglid)
MNT ohutuspakett
MNT - ESMAKORDNE REGISTREERIMINE
Garantii 5 aastat / 150 000 km

Lisateave
Johtuvalt lisavarustuse konfiguratsioonist võib esineda muutusi standardvarustuses.
0-hinnaga lisavarustused on autol peal, kuid tulenevalt teistest varustustest kuvatakse 0-hinnaga.

Garantiitingimused
Tootjagarantii: 2 aastat ilma läbisõidu piiranguta alates auto esmaregistreerimisest. Diileri lisagarantii: peale 2 aastase
tootjagarantii lõppemist käivitub Silberauto Eesti poolt pakutav lisagarantii, kehtivusega kuni 5 aastat auto
esmaregistreerimisest või kuni läbisõiduni 150 000 km
Mobilo ja korrosioonivastane garantii:
Igale uuele Silberauto süsteemist soetatud sõidukile anname lisaks tavagarantiile tasuta kaasa ainulaadse
mobiilsuspaketi Mobilo ning läbiva korrosioonikahjustuse vastase täiendava müügigarantii, mõlemad kestusega
maksimaalselt kuni 30 aastat. Mobilo aitab säilitada Teie mobiilsust mitmesuguste autoga juhtuda võivate ootamatuste
korral ning ulatub ööpäevaringsest autoabist kuni mobiilsusteenusteni pikema töökojakülastuse korral auto remondiks.
Mobilo ja korrosioonivastase garantii tingimuste kohta saate infot kõigist Silberauto süsteemi esindustest või meie
veebilehelt: www.silberauto.ee/mercedes-benz/garantii_soiduautod ja www.silberauto.ee/mercedesbenz/
MobiloLife_Mobilo
Kliendilepingu soodustused:
Silberauto süsteemist soetatud sõidukitele laieneb kliendilepingusüsteem, mis pakub järelteeninduse soodustusi
kõikides Silberauto Eesti AS esindustes. Kliendilepingulise põhitaseme korral pakume 10% allahindlust
teenindustöödele ning 5% soodustust põhivaruosadele. Lepingutingimuste kohta leiate täpsemat infot Silberauto
kodulehelt, lepingu sõlmimiseks pöörduge palun oma kliendinõustaja poole ning taotlusvormi leiate ka kodulehelt
aadressil www.silberauto.ee .

Hind koos lisavarustusega 43 900 €
Pakkumine on tehtud koostöös Silberauto Eesti AS-iga. Sõiduki finantseerijaks on Coop Liising AS.

ESITA TAOTLUS

