
REALIZUJEMY MARZENIA 

 

 

 

 Kompletacja samochodu marki Mercedes Benz GLC 220d 4MATIC do oferty 

wynajmu firmy Hanmon, oferującej najwyższą jakość obsługi. 

 

Marka: Mercedes Benz 

Model: GLC 220d 4MATIC 

Silnik: 2143 cm3 

Moc: 170 KM 

Skrzynia biegów: automatyczna 

Paliwo: diesel 

Liczba miejsc: 5 

Klimatyzacja: tak 

 

Cena: 285 PLN brutto za dobę / 4050 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 
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Wyposażenie: 
3. światło stop w technologii LED 
3-stopniowy system Electronic Stability Program (ESP®) 
5 zagłówków 
ABS 
ADAPTIVE BRAKE z funkcją HOLD 
Apteczka 
Asystent świateł przednich 
Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji 
Bluetooth 
Centralny zamek z blokadą od wewnątrz 
Elektrycznie regulowane przednie fotele 
Elektrycznie sterowane szyby z funkcją one-touch 
Elektryczny hamulec awaryjny 
ESP® Curve Dynamic Assist 
Głośniki z systemem FrontBass® 
Komputer pokładowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym 
Kurtyny powietrzne (WINDOWBAG) 
Listwy progowe z logo Mercedes-Benz 
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie regulowane 
Mechaniczna regulacja kierownicy w pionie 
Możliwość załadunku długich przedmiotów -składana kanapa tylna 1/3:2/3 
Ochrona przeciw błędnemu zatankowaniu paliwa "Diesel" 
Ogrzewanie szyby tylnej z przełącznikiem czasowym 
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami 
Podłokietnik centralny ze zintegrowanym schowkiem 
Podświetlany i zamykany schowek przed fotelem pasażera 
Podświetlany schowek z gniazdem 12V na konsoli centralnej 
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED 
Siatka bagażowa z lewej strony przestrzeni ładunkowej z dwoma hakami na 
torby 
System aktywnego serwisowania pojazdu - Assyst 
System Direct-steer 
Szyby przyciemniane na zielono 
Trójkąt ostrzegawczy 
Tylne lampy w technologii LED 
Uchwyt na napoje 
Wskaźniki ostrzegawcze poziomu płynów 
Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych 
Wycieraczki przedniej szyby z funkcją one-touch 
Zestaw wskaźników w wyświetlaczem wielofunkcyjnym 
Parking Pilot z PARKTRONIC 
Aktywny asystent układu hamulcowego 
Antena GPS 
Poduszka powietrzna chroniąca kolana 
Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu 
Telefon alarmowy Mercedes-Benz 
Garmin MAP PILOT – przygotowanie do montażu 



Moduł dla usług Mercedes me connect 
Live Traffic Information 
Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC 
Pakiet techniczny OFF - ROAD 
Osłona silnika 
Zawieszenie o zwiększonym prześwicie 
Tempomat 
Touchpad do sterowania systemem telemetycznym 
Filtr cząstek stałych 
Kontrola ciśnienia w oponach (RDK) 
Alarm antywłamaniowy (EDW) 
Klimatyzacja THERMATIC 
Automatyczna regulacja świateł drogowych 
Reflektory LED statyczne 
Gaśnica z montażem 
EASY-PACK - osłona przestrzeni bagażowej 
Aluminiowe relingi dachowe 
Podgrzewane przednie fotele 
Pakiet oświetlenia wnętrza 
Zabezpieczenie wnętrza pojazdu 
KEYLESS-GO – starter 
Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size/ISOFIX 
Pakiet Chrom 
Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności (66l) 
Norma czystości spalin EU6 
Funkcja start/stop 
DYNAMIC SELECT 
Gaśnica 
Dokumentacja Mercedes-Benz 
Adaptacyjne światła stopu 
Pakiet zabezpieczenia pojazdu 
Wyposażenie standardowe – elementy wewnętrzne 
Podwójny uchwyt na kubek 
Elementy wykończenia wnętrza – lakier fortepianowy 
Pakiet standardowy - elementy zewnętrzne 
Opony letnie 
Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 17” 
Fotel pasażera z rozpoznawaniem wagi 
Ochrona pieszych 
Diesel Emission control  BLUETEC (SCR) 
Zbiornik AdBlue® o pojemności 25 l 
 
Cena: 285 PLN brutto za dobę / 4050 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 
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