SEZONA 2020
(velja od 28.11.2019)

PAKETI

DODATNA OPREMA

MASA (kg)

S6

S8F

S80DF

DISTINCTION

MERCEDES

Paket select: Multimedijski avtoradio / CD s 6,2
palčnim zaslonom, vzratna kamera z nočnim
pogledom, sovoznikova zračna blazina,
tempomat, ESC Fiat z ASR (protizdrsna
regulacija), ROM (izogibanje prevračanju),
pomoč pri speljevanju, ogrevana električna
zunanja ogledala, nastavljivi sedeži, zatemnitev
kabinskih oken (S6F), izotermična zatemnitev
vetrobranskega stekla - vertikalno senčnik in
zaslon zasebnosti (S8F), stranska vrata z
oknom, komarnik, zvočnik v bivalnem delu,
kuhinjska napa (LED osvetlitev), samodejni
menjalnik plinske jeklenke Duo Control
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Paket select +: Multimedijski avtoradio / CD s
6,2 palčnim zaslonom, vzratna kamera z nočnim
pogledom, sovoznikova zračna blazina,
tempomat, ESC ALKO z ASR (protizdrsna
regulacija), ROM (izogibanje prevračanju),
pomoč pri speljevanju, traction+ (oprijem),
ogrevana električna zunanja ogledala,
nastavljivi sedeži, izotermična zatemnitev
vetrobranskega stekla - vertikalno senčnik in
zaslon zasebnosti, stranska vrata z oknom,
komarnik, zvočnik v bivalnem delu, kuhinjska
napa (LED osvetlitev), samodejni menjalnik
plinske jeklenke Duo Control
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Paket Executive - Distinction: Multimedijski
avtoradio / CD s 6,2 palčnim zaslonom, vzratna
kamera z nočnim pogledom, IBS - inteligentni
sistem akumulatorjev, voznikova vrata z dvotočkovnim zaklepanjem, podloga za vzmetnice
iz spominske pene za fiksno ležišče, usnjen
volan in prestavna ročica, multifunkcijski volan,
daljinsko upravljanje radia iz postelje,
izotermična zatemnitev vetrobranskega stekla vertikalno senčnik in zaslon zasebnosti, ESC
ALKO z ASR (protizdrsna regulacija), ROM
(izogibanje prevračanju), pomoč pri speljevanju,
traction+ (oprijem), meglenke, stabilizatorji,
kromirane obrobe instrumentov
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Paket M: MBUX 10,25" Mercedes
Multimedijski sistem z GPS, multifunkcijski
volan, vzratna kamera z integriranim zaslonom
v armaturni plošči, polavtomatska kabinska
klima TEMPMATIC, usnjen volan in prestavna
ročica, izotermična zatemnitev vetrobranskega
stekla - vertikalno senčnik in zaslon zasebnosti,
elektronska parkirna zavora, predali v
armaturni plošči, asistent za bočni veter,
samodejne dnevne/nočne luči, filtergoriva z
ločevalnikom vode, voznikova vrata z dvotočkovnim zaklepanjem, kuhinjska napa (zaslon
na dotik), Keyless start
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Paket Navigation
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Paket Avdio-Simfonija: 1 nizkotonec, 2 zvočnika
v bivalnem delu in spalnici
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P
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paket
ni na voljo

* Proizvajalec si pridržuje spremembo cen.
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