
REALIZUJEMY MARZENIA 

 

 

 

 

 Kompletacja samochodu marki Mercedes  Benz Klasa V, do oferty wynajmu 

firmy Hanmon, oferującej najwyższą jakość obsługi. 

 

 

Marka: Mercedes Benz 

Model: Klasa V, furgon ekstradługi 

Silnik: 2143 cm3 

Moc: 190 KM 

Skrzynia biegów: automatyczna 

Paliwo: diesel 

Liczba miejsc: 7 

Klimatyzacja: tak 

 

Cena: 375 PLN brutto za dobę / 5350 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: 
Ogumienie 245/45 R18 

Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi  

Hamulec postojowy elektryczny  

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  

Koło kierownicy wielofunkcyjne  

Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia  

Układ kierowniczy elektryczny 

Asystent ruszania  

Bateria rozruchowa  

Akumulator AGM 12 V 92 Ah  

Integracja tabletu, z tyłu  

Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej / ładunkowej  

Mercedes me connect – usługi podstawowe  

Mercedes me connect – usługi zdalne  

System połączenia alarmowego Mercedes-Benz  

Gniazdo elektryczne 12V  

Schowek zamykany 

Lusterko zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane z kierunkowskazem  

Elementy ozdobne - lakier fortepianowy 

Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych  

Immobilizer  

Automatyczna skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS  

Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej  

Szyby pojazdu przyciemnione 

Element PTC 

Sygnał niezapiętego pasa bezp. dla fotela pasażera  

Kontrolka poziomu płynu do wycieraczek  

Czujnik deszczu 

Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem 

Asystent wspomagania koncentracji ATTENTION ASSIST  

Przebieg międzyprzeglądowy 40 000 km  

Obrotomierz elektroniczny  

Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy 

Wskaźnik temperatury zewnętrznej  

Asystent bocznego wiatru  

Wskaźnik okresów serwisowania "ASSYST"  

Zbiornik paliwa 70 litrów  

Filtr paliwa z separatorem wody  

Automatyczny układ włączania świateł  

Stopień wejściowy z oświetleniem  

Oświetlenie w uchwytach nadokiennych z tyłu  



Komfortowy dachowy panel obsługowy  

Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu  

 Oświetlenie otoczenia klapy tylnej  

Adaptacyjne światła stop  

Regulacja zasięgu reflektorów  

Oświetlenie bagażnika  

Trzecie światło hamowania  

Alternator 14 V / 200 A  

Wersja silnika Euro 6 klasa I  

Silnik OM 651 DE 22 LA 140 kW (190 KM) 3800/min  

Układ zarządzania energią z alternatora  

Funkcja ECO start/stop "plus"  

Tempomat 

Pakiet BlueEFFICIENCY  

Zaczep holowniczy z przodu/tyłu wkręcany 

Opony bez wyboru producenta 

Ogumienie komfortowe  

Opony letnie 

Koło zapasowe  

System kontroli ciśnienia w ogumieniu  

Poduszka powietrzna pasażera 

Siedzenie kierowcy komfortowe  

Siedzenie pasażera komfortowe 

Poduszka chroniąca miednicę Thorax kierowcy 

Poduszka chroniąca miednicę Thorax pasażera  

Poduszki powietrzne boczne nadokienne, przód  

Poduszka powietrzna kierowcy  

Aktywna blokada drzwi przesuwnych 

Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz  

Uchwyt do wsiadania 

Drzwi przesuwne z prawej strony 

Podłokietniki siedzeń w przestrzeni pasażerskiej  

System szyn do mocowania siedzeń z szybką blokadą  

Siedzenie pojedyncze, 1 rząd z lewej strony  

Siedzenie pojedyncze, 1 rząd z prawej strony  

Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej  

Podsufitka tapicerowana 

Wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy  

Podsufitka w kolorze szarość kryształu 

Uchwyt do trzymania, z tyłu  

Tapicerka materiałowa Santiago czarna 

Komfortowe, elektryczne szyb przednie 

Okno stałe w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych, lewe  

Okno stałe w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych, prawe  



Wariant wagowy 3,1 t. 

Dokument COC  

Tabliczki i dokumentacja w języku polskim 

Generacja modelu 0 

Dopuszczenie jako pojazd osobowy UE  

ZPMO Mobilo 

Zaciski hamulcowe przednie z napisem Mercedes-Benz  

Sportowy układ jezdny  

Skórzane koło kierownicy  

Relingi dachowy, anodyzowane  

Przygotowanie do montażu gniazda elektrycznego  haka holowniczego  

System nagłośnienia Burmester Surround  

Audio 20 CD  

Nawigacja Garmin MAP PILOT  

Gniazda 12 V dla tylnego rzędu siedzeń, prawe-lewe  

Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT  

Live Traffic Information 

Pakiet parkowania  

Aktywny asystent parkowania  

Lusterka zewnętrzne automatycznie składane  

Samościemniające się lusterko wewnętrzne i zewnętrzne  

Kluczyk elektroniczny stylizowany na chromowany  

Konsola środkowa z przegródką zamykaną roletą  

Demontowane uchwyty na kubki w tylnych podłokietnikach 

Pakiet wyposażenia lusterek  

Pakiet sportowy wyposażenia nadwozia  

Kamera cofania 

Alarm antywłamaniowy EDW  

Komfortowe otwieranie i zamykanie pilotem  

Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC  

Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC z tyłu  

COLLISION PREVENTION ASSIST  

System PRE-SAFE  

Zbiornik AdBlue, 25 litrów  

Oświetlenie otoczenia w lusterkach zewnętrznych  

Inteligentny system oświetlenia ILS LED  

Światła tylne i światła hamowania w technologii LED 

Uciąg haka podwyższony do 2500 kg  

Obręcze ze stopów lekkich 7,5Jx18, wysoki połysk  

Ogumienie 245/45 R18 

Podparcie odcinka lędźwiowego w fotelu pasażera  

Podparcie odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy  

System rozpoznawania fotelika (AKSE) w fotelu pasażera  

Siatka bagażowa za oparciem fotela kierowcy  



Siatka bagażowa za oparciem fotela pasażera  

Drzwi przesuwne po lewej stronie  

Komfortowa kanapa 3 os. w 2 rzędzie, uchylny fotel  

Dywaniki welurowe  

Okna boczne tylne uchylane elektrycznie  

Otwierana oddzielnie szyba tylna  

Klapa tylna EASY-PACK  

Przyciemnione szyby z tyłu, czarne szkło 

Stolik składany  

 
 
Cena:  375 PLN brutto za dobę / 5350 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 

 


