REALIZUJEMY MARZENIA

Kompletacja samochodu marki Mercedes Benz C160, do oferty wynajmu
firmy Hanmon, oferującej najwyższą jakość obsługi.

Marka: Mercedes Benz
Model: C160
Silnik: 1595 cm3
Moc: 129 KM
Skrzynia biegów: automatyczna
Paliwo: benzyna
Liczba miejsc: 5
Klimatyzacja: tak
Cena: 260 PLN brutto za dobę / 3725 PLN brutto za miesiąc
*przy dziennym limicie przebiegu 100 km / przy miesięcznym limicie przebiegu 1000 km

W sprawie wynajmu zadzwoń +48 791 555 100 lub napisz biuro@hanmon.pl
Hanmon Spółka z o.o., ul. T.A. Wendy 10B, 70-656 Szczecin
biuro@hanmon.pl
www.hanmon.pl

Wyposażenie:
3. światło stop w technologii LED
5 zagłówków
ABS
ADAPTIVE BRAKE - adaptacyjny układ hamulcowy
Apteczka
Asystent świateł przednich
Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji
Bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego
Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
Centralny zamek z blokadą od wewnątrz
Elektrycznie sterowane szyby z funkcją komfortowego domykania
ESP
ESP - asystent dynamicznego pokonywania łuków
Hamulec postojowy elektryczny
Interfejs Bluetooth z funkcją wolnych rąk
Kombiinstrument z wyświetlaczem wielofunkcyjnym
Komputer pokładowy
Listwy ozdobne na progach z logo Mercedes-Benz
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie regulowane
Mechaniczna regulacja kierownicy w pionie
Ogrzewanie szyby tylnej z przełącznikiem czasowym
Osłony przeciwsłoneczne
Podłokietnik ze schowkiem
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna nadokienna
Schowek podświetlany i zamykany
Schowek z gniazdem 12V
Siatka bagażowa z boku przestrzeni bagażowej
System aktywnego serwisowania pojazdu - Assyst
System głośników z FrontBass
System sterowania i nawigacji COMAND
Szyby izotermiczne
Trójkąt ostrzegawczy
Tylne światła stop i przeciwmgielne w technologii LED
Uchwyt na butelki
Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą
Wskaźniki ostrzegawcze poziomu płynów
Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
Wycieraczki z funkcją zmywania
Zaczep na torby
Zdalne otwieranie klapy bagażnika
Remote Online
Smartphone integration mirrorlink
Bezpieczeństwo - adaptacyjny zestaw pedałów (po uderzeniu)
Aktywny asystent układu hamulcowego
Antena GPS
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej
Uchwyt na napoje
Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu
System alarmowego połączenia „Emergency call
Garmin® MAP PILOT - przygotowanie do montażu

Moduł komunikacyjny HERMES UMTS
Live Traffic Information
Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC
Tempomat
Touchpad do sterowania systemem telematycznym
Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)
Audio 20 CD
THERMATIC dwustrefowa automatyczna klimatyzacja
Podsufitka materiałowa - szara
Reflektory w technologii LED, statyczne
Gaśnica z montażem
Odtwarzacz CD
Pakiet oświetlenia wnętrza
Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności (66l)
Funkcja start/stop
TIREFIT – zestaw naprawczy
DYNAMIC SELECT
Gaśnica
Dokumentacja Mercedes-Benz
Adaptacyjne światła stopu
Pakiet asystenta parkowania
Kamera cofania
PARKTRONIC z Park-Pilot
Pakiet zabezpieczenia pojazdu
Alarm antywłamaniowy (EDW)
Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
Pakiet komfortowych siedzeń
4-stopniowa regulacja wypchnięcia odcinka lędźwiowego
Wyposażenie standardowe - elementy wewnętrzne
Tapicerka materiałowa Aberdeen - szara
Elementy wykończenia wnętrza - lakier fortepianowy
Wyposażenie standardowe - elementy zewnętrzne
Zawieszenie komfortowe
Stalowe obręcze kół, 16"
Opony letnie
automatyczna dezaktywacja przedniej poduszki powietrznej pasażera
Dywaniki welurowe
Ochrona pieszych
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