
A-Klasse 180 d 7G-DCT Business Solution Limited.

Prijslijst. Geldig vanaf 10 september 2018.



Highlights standaarduitrusting

High-perfomance LED-koplampen Widescreen Cockpit KEYLESS start Mercedes-Benz Navigatie

Viervoudig verstelbare lendesteun40/20/40 deelbare achterbank

LED- achterlichtenActieve remassistent

Stoelverwarming

Parkeerpakket Actieve spoorassistent

Digitale radio

Communicatiemodule LTE (4G)

Licht & zicht pakket

Spiegelpakket



Mercedes-Benz A-Klasse Business Solution Limited prijslijst per 1-9-2018 Brandstof
CO₂-emissie

in g/km

NCP 

(€)

BTW

(€)

BPM 

(€)

Fiscale

waarde (€)

Consumenten

adviesprijs (€)

A 180 d 7G-DCT Business Solution Limited diesel 108 21.154 4.442 7.399 32.995 34.100

Opties tegen meerprijs
NCP 

(€)

BTW

(€)

BPM 

(€)

Fiscale

waarde (€)

Consumenten

adviesprijs (€)

Nachtzwart (696) 0 0 - 0 0

Poolwit (149) 210 44 - 254 254

Metallic lak: Kosmoszwart (191), Iridiumzilver (775) of Mountaingrijs (787) 590 124 - 714 714

Standaarduitrusting Business Solution Limited

- Automatische 7G-DCT transmissie (429) - High-performance LED-koplampen (632)

- Mercedes-Benz navigatiesysteem (365) - Airconditioning THERMATIC (580)

- Digitale radio (242) - Licht & zicht pakket (U62)

- 10,25'' mediadisplay (859) - Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen 16'' (R78)

- Widescreen cockpit (458) - Diamond grille met pins in zwart hoogglanzend met lamel in zilverkleur en chroomaccenten

- MBUX multimediasysteem (549) - Dorpelverbreders in carrosseriekleur 

- Uitgebreide functies MBUX (355) - Sierlijst bovenzijde portieren verchroomd

- Touchpad (446) - Multifunctioneel stuurwiel in leder (L3E)

- Parkeerpakket (P44) - Comfortstoelen in lederlook ARTICO/ stof Bertrix zwart

- Achteruitrijcamera (218) - Stoelverwarming (873)

- Spiegelpakket (P49) - Zitcomfortpakket (U59)

- Cruise controle (440) - Achterbankleuning 40/20/40 neerklapbaar

- Actieve spoorassistent (243) - Voertuigsleutel met sierrand chroom

- Snelheidslimiet assistent (504) - Tirefit (B51)

- Actieve remassistent - KEYLESS GO-startfunctie

- DYNAMIC SELECT



Technische gegevens

Aantal cilinders 4

Transmissie 7G-DCT

Cilinderinhoud (cm³) 1.461

Max. vermogen (kW(pk) bij t/min)¹ 85 (116)/ 4.000

Max. koppel (Nm bij t/min)¹ 260/1.750-2.500

Acceleratie 0 -100 km/u (s) 10,5

Topsnelheid ca. (km/u) 202

Bandenmaat voor 205/60 R16

Bandenmaat achter 205/60 R16

Brandstof Diesel

Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km)² 4,1

Brandstofverbruik gecombineerd (km/l)² 24,4

CO2-emissie (g/km)² 108

Euronorm Euro 6c

Energielabel E

Tankinhoud (l) 43

Bagageruimtevolume (l)³ 370

Leeggewicht (kg)⁴ 1.345

Max. totaalgewicht (kg) 1.935

Aanhangw.gew. ongeremd/ geremd (kg) 720/ 1.600

A 180 d 

Business Solution Limited



Disclaimer

¹ Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie

⁴ Opgaven volgens richtlijn 70/156/EWG in de versie 2000/40/EG.

² Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC waarde is afgeleid 

   van de WLTP waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen 

   betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2 emissie beïnvloeden. 

   Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp. 

³ De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/47/EG (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90 % gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg) voor voertuigen

   in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.

De A -Klasse Business Solution is er al vanaf € 34.100,-. Deze consumentenadviesprijs is inclusief: geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.105,-, recyclingbijdrage € 40,00, leges aanvraag 

kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,10. Gecombineerd verbruik: 4,1l/100 km, 24,4 km/l. CO2-uitstoot 108 g/km. Voor officiële dealeradressen, kosten en 

leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl. 

Deze leaflet is een nationale uitgave. De getoonde (internationale) afbeeldingen kunnen afwijken van de nationaal geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. De getoonde uitrusting en 

consumententprijzen gelden per modeljaar 809 vanaf productie oktober 2018. Prijswijzigingen voorbehouden. De A-Klasse Business Solution Limited is niet leverbaar in combinatie met andere 

lopende acties en/of eventuele Corporate Sales klantafspraken. 


