GLC 300 4matic 24tyś km! Bogate wyposażenie
SUPER STAN GWARANCJA!
Marka

Mercedes-Benz

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Moc

Model

SUV

Typ paliwa

2020

Przebieg

Niebieski

Finansowanie
Napęd

199 900 PLN
GLC
Benzyna
24000

VAT marża

Tak

Tak

Pojemność skokowa

245

Skrzynia

4x4 (dołączany automatycznie)

Liczba drzwi

1991

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Apple CarPlay

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany nieotwieran...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless entry

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat adaptacyjny

Reflektory laserowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Kamera panoramiczna 360

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kamera w lusterku bocznym

Asystent (czujnik) martwego po...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Mercedes-Benz GLC 300 z 2020 roku wyposażony jest w niezawodny i dynamiczny silnik benzynowy 2.0 o mocy 245KM, który pracuje równo i cicho. Jednostka napędowa
znana ze swoich dobrych osiągów oraz bezawaryjności. Automatyczna skrzynia biegów pracuje bez zarzutów, płynnie zmienia biegi i nie szarpie. Dzięki napędowi 4x4
Mercedes potrafi bez problemu wyjechać z trudniejszego terenu oraz szybciej łapie przyczepność podczas niekontrolowanego poślizgu. Zawieszenie oraz wszystkie
pozostałe podzespoły są w nienagannej kondycji i pracują bez zarzutu. Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja w pełni sprawna, potrafi w ciągu kilku minut schłodzić
wnętrze auta. Mercedes w stanie idealnym, bardzo zadbany zewnątrz jak i wewnątrz, niepoprzecierana tapicerka a karoseria bez rys, obcierek czy ognisk korozji. Pojazd
jest w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. GLC gotowe do dalszej eksploatacji bez najmniejszych wkładów finansowych. Więcej niezbędnych informacji udzielę
telefonicznie. Zapraszam na oględziny auta oraz jazdę próbną.
*Autem można wracać do domu na kołach!*
Pisemna gwarancja w cenie auta.
Możliwość przedłużenia gwarancji do 12 miesięcy.
Gwarancja ,,CAR-GWARANT SERVICE" obejmuje:
- wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
- jednostkę napędową - silnik,
- skrzynię biegów manualną
- skrzynię biegów automatyczną,
- mechanizmy różnicowe,
- wały napędowe,
- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
- komputer główny silnika,
- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.

- zawieszenie hydro-pneumatyczne,
- paski rozrządu,
- łańcuchy rozrządu,
- koła zamachowe dwumasowe,
- turbosprężarki,
- diagnostykę komputerową,
- Auto Asistance - transport do warsztatu w razie awarii,
Gwarancja działa na terenie Całej Polski,
Naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
- Proszę o kontakt telefoniczny - nie odpowiadam na SMS i E-mail
- Kupujący zwolniony jest z opłaty skarbowej
- Możliwość sprawdzenia pojazdu na stacji diagnostycznej. Zapraszam na jazdę próbną
- Przyjmiemy Twoje auto w rozliczeniu
,,Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia."

