
 

                                        /uvedené ceny jsou bez DPH/ 

 

 

                             MERCEDES- BENZ 519CDI XXL  (S1)   
 

            
           Počet míst                20+1 
           Motor                        2987 cm3 

Převodovka               Manuální 6st. 
           Výkon                       140 kW / 190 koní 
           Barva                        Bílá základní 
           Emisní norma           EURO 6  
           Celková váha           5300kg 
           Délka                        7761mm 
           Šířka                         1993mm 
           Výška                        2900mm 
           Rozvor                      4325mm 
           Registrace                COC dokumentace 
 
               CENA:                      1.890.000,- Kč 

         

             



 
        
     
  

 

    ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: 

 

- Airbag řidiče 

- Komfortní odpružená sedačka řidiče s loketní opěrkou, výškově stavitelný volant  

- ABS, ASR, ESP 

- Zesílený akumulátor 95Ah, Vysoce-zátěžový alternátor 

- Zesílené přední náprava, zesílený přední a zadní stabilizátor nápravy 

- Centrální zamykání na dálkové ovládání 

- Elektricky ovládaná zpětná zrcátka s vyhřívaním 

- Digitální tachograf, omezovač rychlosti na 100km/h 

- Termální tónovaná okna s dvojitým sklem, vyklápěcí střešní okno 

- Stropní osvětlení LED, vnitřní zpětné zrcátko, třetí brzdové svělo 

- Vytápění prostoru pro cestující oboustrannými konvektory s el.ovládaným ventilem 

- Elektrické přídavné topení HH2 (originál MB) 

- Zvuková a izolační ochrana karoserie, zátěžová krytina podlahy 

- Kladívka,hasící přístroj,lékarnička,trojúhelník, klíč na kola, klín, zvedák 

- Sedačky cestujících podélně sklápěcí a výsuvné do stran, bezpečnostními pásy 

- Plně polstrovaný prostor pro cestující včetně stropu a zadních dveří 

- Rádio s přehrávačem CD a DVD, Stropní vyklápěcí monitor pro DVD přehrávač 

- Vnitřní komunikační systém vybavený mikrofonem 

      -    Tažné zařízení 



 

 

     DOPLŇKOVÁ VÝBAVA: 

- Prodloužení karoserie XXL                                 

- Homologace na celkovou hmotnost  5300Kg  

- Klimatizace řidiče TEMPMATIK                                          

- Tempomat    

- Asistent hlídání jízdních pruhů a senzor deště 

- Uzamykatelná skříňka řidiče 

- Couvací kamera    

- Sedačky typ „LUX“ (kombinace eko kůže-látka)                                                       

- Přední nárazník s mlhovými světly  

- Lakování nárazníku, ochranných bočních lišt  

- Lakování předních dveří a blatníků „DESIGN“ 

- Palivová nádrž 100L                                 

- Střešní klimatizace WEBASTO  

- Úložný systém nad prostorem cestujících (rozvod klima+osvětlení)    

- Úložný prostor prohloubený pod zadní řadou sedadel (plně čalouněný) 

- Snížené nástupní schody s osvětlením   

- Okna typu „PANORAMA EXTERIER“  

- Sedačka navigátora sklápěcí (20+1)           

- Elektrické nástupní dveře celoprosklené s vyhřívaným sklem 

- 8 x USB port 

- Ozdobné chromové kryty kol a zrcátek 

 

 

 

 

 

 











 



 



 

 

                                

                                                   www.sprintcarbus.cz 


