Mercedes-Benz
S-Class
Нови налични автомобили

Номер на оферта:

S 350 d 4MATIC Long

00 515 33052

Технически данни:

➢ Дизел · 2925 cm3 · 286 к.с. · 9G-TRONIC автоматична скоростна кутия
➢ 7,3 л / 100 км · 190 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Обсидиан черен металик
➢ Естествена кожа, черна
➢ Линия „AMG“:
AMG оптичен пакет, алуминиеви джанти AMG 19‘’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, AMG спортни педали от
полирана благородна стомана, декоративни елементи от топола в черно, гланц, мултифункционален спортен
волан в кожа напа.

➢ Фарове MULTIBEAM LED
➢ Пакет „Асистиращи системи“
➢ Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC за задните места
➢ Пакет „KEYLESS-GO“
➢ Озвучителна система Burmester® Surround-Sound
➢ Сервозатваряне на вратите

Цена по ценова листа: 235 325 лв. с ДДС

➢ Специална цена: 200 000 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.

Номер на оферта:

S 400 d 4MATIC Long

00 515 33060

Технически данни:

➢ Дизел · 2925 cm3 · 340 к.с. · 9G-TRONIC автоматична скоростна кутия
➢ 7,2 л / 100 км · 190 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Обсидиан черен металик
➢ Естествена кожа, черна
➢ Линия „AMG“:
AMG оптичен пакет, алуминиеви джанти AMG 19‘’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, AMG спортни педали от
полирана благородна стомана, декоративни елементи от топола в черно, гланц, мултифункционален спортен
волан в кожа напа.

➢ Фарове MULTIBEAM LED
➢ Декоративни елементи от ясен в черно с открити пори
➢ Пакет "Паркиране" с камера 360°
➢ Пакет „KEYLESS-GO“
➢ Озвучителна система Burmester® Surround-Sound
➢ Сервозатваряне на вратите

Цена по ценова листа: 234 950 лв. с ДДС

➢ Специална цена: 200 000 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.

Номер на оферта:

S 400 d 4MATIC Long

00 515 33071

Технически данни:

➢ Дизел · 2925 cm3 · 340 к.с. · 9G-TRONIC автоматична скоростна кутия
➢ 7,2 л / 100 км · 190 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Обсидиан черен металик
➢ Естествена кожа, черна
➢ Линия „AMG“:
AMG оптичен пакет, алуминиеви джанти AMG 19‘’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, AMG спортни педали от
полирана благородна стомана, декоративни елементи от топола в черно, гланц, мултифункционален спортен
волан в кожа напа.

➢ Фарове MULTIBEAM LED
➢ Пакет „Асистиращи системи“
➢ Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC за задните места
➢ Пакет „KEYLESS-GO“
➢ Климатизирани предни седалки
➢ Сервозатваряне на вратите

Цена по ценова листа: 245 600 лв. с ДДС

➢ Специална цена: 209 000 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.

