Mercedes-Benz
GLB SUV
Нови налични автомобили

Номер на оферта:

GLB 200 d 4MATIC

09 515 31361

Технически данни:

➢ Дизел · 1950 cm3 · 150 к.с. · 8G-DCT автоматична скоростна кутия
➢ 5,9 л / 100 км · 156 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Планинскосив металик
➢ Кожа ARTICO, черна
➢ Линия "Progressive" вкл.:
алуминиеви джанти 18’’ (45,7 см), дизайн 5 спици,радиаторна решетка със SUV оптика и хромирана вложка,
надлъжни релси на покрива от полиран алуминий, хромирани елементи по екстериора, мултифункционален
спортен волан в кожа с черен шев и др.

➢ Фарове LED High Performance
➢ Пакет „Паркиране” с камера за заден ход
➢ Ел. регулируема седалка на водача с памет
➢ Пакет „Огледала”
➢ Регулируеми по дължина задни седалки

Цена по ценова листа: 89 840 лв. с ДДС

➢ Специална цена: 82 600 лв. с ДДС
Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Посочените стойности варират в зависимост от избраните специални изпълнения.

Номер на оферта:

GLB 200 d 4MATIC

09 515 31362

Технически данни:

➢ Дизел · 1950 cm3 · 150 к.с. · 8G-DCT автоматична скоростна кутия
➢ 5,9 л / 100 км · 154 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Нощно черно
➢ Кожа ARTICO / плат Albury, черно
➢ Линия "Progressive" вкл.:
алуминиеви джанти 18’’ (45,7 см), дизайн 5 спици,радиаторна решетка със SUV оптика и хромирана вложка,
надлъжни релси на покрива от полиран алуминий, хромирани елементи по екстериора, мултифункционален
спортен волан в кожа с черен шев и др.

➢ Фарове LED High Performance
➢ Пакет „Паркиране” вкл. камера за движение на заден ход
➢ Пакет „Огледала”
➢ Амбиентно интериорно осветление с 64 цвята
➢ Пакет „Смартфон интеграция” (Apple Carplay & Android Auto)

Цена по ценова листа: 91 150 лв. с ДДС

➢ Специална цена: 83 900 лв. с ДДС
Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Посочените стойности варират в зависимост от избраните специални изпълнения.

Номер на оферта:

GLB 200 d 4MATIC

00 515 35006

Технически данни:

➢ Дизел · 1950 cm3 · 150 к.с. · 8G-DCT автоматична скоростна кутия
➢ 5,9 л / 100 км · 156 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Галактическосин металик
➢ Кожа ARTICO, черна
➢ Линия "Progressive" вкл.:
алуминиеви джанти 18’’ (45,7 см), дизайн 5 спици,радиаторна решетка със SUV оптика и хромирана вложка,
надлъжни релси на покрива от полиран алуминий, хромирани елементи по екстериора, мултифункционален
спортен волан в кожа с черен шев и др.

➢ Трета редица седалки (2 допълнителни места, право на данъчен кредит)
➢ Фарове LED High Performance
➢ Пакет „Нощ”
➢ Пакет „Огледала”
➢ Асистент за мъртвия ъгъл

Цена по ценова листа: 98 900 лв. с ДДС

➢ Специална цена: 91 000 лв. с ДДС
Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Посочените стойности варират в зависимост от избраните специални изпълнения.

