REALIZUJEMY MARZENIA

Kompletacja samochodu marki Mercedes Benz GLE 350d 4MATIC Coupe
do oferty wynajmu firmy Hanmon, oferującej najwyższą jakość obsługi.

Marka: Mercedes Benz
Model: GLE 350d 4MATIC Coupe
Silnik: 2987 cm3
Moc: 258 KM
Skrzynia biegów: automatyczna
Paliwo: diesel
Liczba miejsc: 5
Klimatyzacja: tak
Cena: 560 PLN brutto za dobę / 8000 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
4ETS
8 głośników
ABS
Adaptive brake z funkcją HOLD
Apteczka
Asystent bocznego wiatru
Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji
Bezstopniowe otwieranie drzwi
Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
Centralny wyświetlacz z menu Mercedes Benz
Centralny zamek z blokadą od wewnątrz
Cyfrowa instrukcja obsługi
Czujniki przyspieszenia sterujące systemem zabezpieczeń
Dźwignia zmiany biegów DIRECT SELECT
ESP
Gniazdo 12V
Haczyki na ubrania
Immobilizer elektroniczny
Kluczyk z elementami przypominającymi chrom
Komfortowe zamykanie szyb
Komfortowy hamulec postojowy
Kurtyny powietrzne (WINDOWBAG)
Listwy progowe z napisem "Mercedes - Benz"
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie regulowane
Mechaniczna regulacja kierownicy w pionie
Ogrzewanie szyby tylnej z przełącznikiem czasowym
Osłony najazdowo - zjazdowe
Osłony przeciwsłoneczne
Pokrętło do sterowania telematyką
Półka bagażnika
Punkty mocowania fotelika ISOFIX
Schowek na okulary
Schowek w podłokietniku tylnym
Schowki w drzwiach
Siatka na drobne przedmioty w przestrzeni na nogi pasażera z przodu
Siatka w oparciach foteli przednich
Składane tylne oparcia 1/3:2/3
Składany podłokietnik dla kierowcy i pasażera z przodu
Składany tylny podłokietnik
Sygnał dźwiękowy i wizualny niezapiętych pasów
System PRE-SAFE
System wspomagający gwałtowne hamowanie (BAS)
Szyby z odcieniem zielonym
Światła do jazdy dziennej LED
Trójkąt ostrzegawczy

Trójramienna wielofunkcyjna kierownica wykończona czarną skórą
Tylne światła w technologii LED
Tylne zagłówki
Uchwyt na napoje z przodu
Układ antypoślizgowy ASR
Wycieraczki tylnej szyby sterowane czujnikiem deszczu
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Zamykany, podświetlany i klimatyzowany schowek na okulary
Pakiet integracyjny "Smartphone"
Apple Car Play
Android Auto
Adaptive damping system plus
Sportowe siedzenia przednie
Aktywne wspomaganie hamowania
Otwór w tylnych siedzeniach do przewożenia długich przedmiotów
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Telefon alarmowy Mercedes Benz
Moduł komunikacyjny (UMTS) dla usług Mercedes me connect
Live Traffic Information
Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC
Filtr cząstek stałych
Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)
Zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC
Podsufitka materiałowa - czarna
Audio 20CD
Hak holowniczy z funkcją stabilizacji ESP
Fotele przednie z elektryczną regulacją
Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
Asystent świateł drogowych
ILS - dynamiczne reflektory w technologii LED
Gaśnica z montażem
Koło zapasowe
Listwy dachowe z uchwytami do montażu poprzeczek
Podgrzewane przednie fotele
EASY PACK - elektrycznie sterowana tylna kanapa
KEYLESS GO - starter
Zbiornik paliwa o pojemności 93 l.
Funkcja start/stop
Narzędzia do zmiany koła
DYNAMIC SELECT
Gaśnica
Dokumentacja Mercedes Benz
Elementy wykończenia wnętrza - brązowe drewno jesionu - matowe
Adaptacyjne światła stopu
Pakiet sportowy AMG - elementy zewnętrzne
Obręcze AMG z metali lekkich, 21"
Stylizacja AMG
Pakiet parkowania z kamerą 360
Pilot zdalnego parkowania
Kamera 360

Pakiet lusterek
Lusterko wsteczne oraz zewnętrzne po stronie kierowcy z funkcją ściemniania
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Logo Mercedes Benz wyświetlane na podłożu z lusterek bocznych
Pakiet zabezpieczenia pojazdu
Alarm antywłamaniowy (EDW)
Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
Pakiet Night
Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji
Opony letnie
Górna część deski rozdzielczej obszyta skórą ARTICO
Automatyczna deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
Tylny spojler AMG
Ochrona pieszych
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