
REALIZUJEMY MARZENIA 

 

 

 Kompletacja samochodu marki Mercedes  Benz GLA 200, do oferty wynajmu 

firmy Hanmon, oferującej najwyższą jakość obsługi. 

 

Marka: Mercedes Benz 

Model: GLA 200 

Silnik:  1595 cm3 

Moc: 156 KM 

Skrzynia biegów: manualna 

Paliwo: benzyna 

Liczba miejsc: 5 

Klimatyzacja: tak 

 

Cena: 250 PLN brutto za dobę / 3600 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 
3-pkt. pasy bezpieczeństwa 
4-cyl. silnik z wtryskiem 
6 głośników 
ABS 
ADAPTIVE BRAKE z funkcją HOLD 
Antena radiowa zintegrowana w tylnym spojlerze 
Apteczka 
Asystent świateł przednich 
Automat. oświetlenie powypadkowe 
Bazowa linia stylistyczna 
Boczne poduszki dla kierowcy i pasażerra 
Centralny zamek z blokadą od wewnątrz 
Chromowana listwa na podszybiu 
Chromowany kluczyk 
Cztery hamulce tarczowe 
Dźwięki ostrzegawcze 
Elektrycznie regulowane szyby 
ESP 
ESP ze stabilizacją zakrętów 
Hamulec postojowy elektr. 
Immobilizer elektroniczny 
Kierunkowskazy z funkcją zmiany pasa 
Klamki w kolorze nadwozia 
Klejona szyba przednia 
Komputer pokładowy 
Lampy przednie 
LED indicators integrated in exterior mirrors 
Load lashing eyes -4 
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elek. regulowane 
Manulana regulacja przednich foteli 
Mechaniczna regulacja kierownicy w pionie 
Mocowania ISOFIX na tylnej kanapie 
Ogrzewanie szyby tylnej z przełącznikiem czasowym 
Osłony najazdowe i zjazdowe 
Pakiet dla niepalących wraz z gniazdem 12V 
Parametryczna przekładnia układu kierowniczego 
Podłokietnik pomiędzy przednimi fotelami 
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 
Pokrętło kontrolera do sterowania telematyką 
Roleta bagażnika+siatka ochronna 
Schowek pod podłogą bagażnika 
Schowek pomiędzy tylnymi fotelami 
Schowek w przednim podłokietniku 
Stalowe listwy progowe 
Stowrge compartment in the front doors 
System aktywnego serwisowania pojazdu - Assyst 
System wspomagający gwałtowne hamowanie (BAS) 



Szyby przyciemniane na zielono 
Trójkąt ostrzegawczy 
Tylna wycieraczka z opcją pracy interwałowej 
Tylne lampy w technologii LED 
Tylne siedzenia składane pojedynczo 
Tylne światła przeciwmgłowe 
Układ antypoślizgowy (ASR) 
Wskaźnik awarii żarówek 
Wskaźniki ostrzegawcze poziomu płynów 
Wskaźnik optymalnej zmiany biegu 
Wskaźnik temperatury zewnętrznej 
Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych 
Zagłówki dla pasażerów tylnej kanapy 
Zamki z zabezpieczeniem dla dzieci 
Zegary z wielofunkcyjnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 
Remote Online 
Pakiet integracyjny „smartphone” 
Mirrorlink 
Apple CarPlay 
Android Auto 
Kamera cofania 
Pilot zdalnego parkowania 
Aktywne wspomaganie hamowania 
Kurtyny powietrzne (WINDOWBAG) 
Poduszka powietrzna chroniąca kolana 
System alarmowego połączenia „Emergency call 
Garmin MAP PILOT 
Moduł komunikacyjny HERMES 
6-biegowa, manualna skrzynia biegów 
Tempomat 
Wielofunkcyjna kierownica 
Kontrola ciśnienia w oponach (RDK) 
Zawieszenie off-road (+30 mm) 
Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 19” 
ATTENTION ASSIST 
Podsufitka materiałowa - szara 
Opony zimowe M+S (komplet) 
Gaśnica z montażem 
Odtwarzacz CD 
KEYLESS-GO – starter 
Funkcja start/stop 
Gaśnica 
Dokumentacja Mercedes-Benz 
Transport do dealera 
Pierwszy pakiet wyposażenia standardowego 
Live Traffic Information 
Audio 20 CD z przygotowaniem do montażu Garmin MAP PILOT 
Relingi dachowe - czarne, błyszczące 
TIREFIT – zestaw naprawczy 
Dywaniki welurowe 



Drugi pakiet wyposażenia standardowego 
Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą 
Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej 
DYNAMIC SELECT 
Pakiet wyposażenia z linią Urban 
Klimatyzacja THERMOTRONIC 
Automatyczna regulacja świateł drogowych 
Reflektor LED High Performance 
Elementy wykończenia wnętrza – aluminium matrix 
Adaptacyjne światła stopu 
Pakiet zabezpieczenia pojazdu 
Alarm antywłamaniowy (EDW) 
Zabezpieczenie wnętrza pojazdu 
Pakiet Night 
Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji 
Linia Urban 
Automatyczne wyłączenie poduszki powietrznej dla pasażera z 
przodu 
Podświetlane listwy progowe z napisem „AMG” 
Pakiet komfortowych siedzeń 
Ochrona pieszych - aktywna maska 
Pakiet wizualny i oświetleniowy 
Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu 
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami 
 
 
Cena: 250 PLN brutto za dobę / 3600 PLN brutto za miesiąc 
*przy dziennym limicie przebiegu 100 km / przy miesięcznym limicie przebiegu 1000 km 
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