De A-Klasse Lease Edition vanaf € 30.805,-.
Tijdelijk een kosteloze upgrade naar het Lease Edition Pluspakket,
waardoor uw voordeel nu zelfs oploopt tot ruim € 6.000,-.

Bijtelling vanaf € 216,-* per maand.
Lease Edition prijslijst. Geldig vanaf 1 november 2016.

v.a. 21% bijtelling

A-Klasse Lease Edition vanaf € 30.805,of lease vanaf € 535,-** per maand.
v.a. 21% bijtelling
Type
Versnellingsbak
			

Vermogen
kW (pk)/Nm

CO2- emissie
(g/km)/bijtelling

NCP
(€)

BTW
(€)

BPM
(€)

Fiscale waarde
(€)

Consumenten-			
adviesprijs (€)***

A 180 d Lease Edition

6-handgeschakeld

80 (109)/260

89 / 21%

22.608

4.748

3.240

30.595

31.705

A 180 d Lease Edition

7G-DCT

80 (109)/260

98 / 21%

24.437

5.132

4.639

34.208

35.318

A 180 Lease Edition

6-handgeschakeld

90 (122)/200

120 / 25%

21.031

4.416

4.248

29.695

30.805

A 180 Lease Edition

7G-DCT

90 (122)/200

121 / 25%

22.861

4.801

4.372

32.034

33.143

Line Style Exterieur

- 40,6 cm (16 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen (55R)
- Diamond grille in zwart met één enkele lamel in carrosseriekleur
en chroomaccenten

- Sierlijsten bovenkant portieren in chroom
- Sierlijst verchroomd in voorbumper

Line Style Interieur

- Sportstoelen in lederlook ARTICO/stof Messancy met applicaties in rood
- Zitcomfortpakket inclusief verstelbare zittingdiepte
- Sierdeel in honingraatlook
- Luchtuitstroomopeningen met ring en kruis in zilverchroom

- Middenarmsteun voor in lengte verstelbaar met contrastsiernaden
- Opbergvak met deksel in de middenconsole
- 12V-aansluiting achter
- Interieurhemel in zwart

Tevens inbegrepen bij standaarduitrusting A-Klasse Lease Edition

Garmin® MAP PILOT (357)

Uitgebreid Audio Systeem
(522) / Multifunctioneel
stuurwiel in leder (280)

Remote Online (11U)

Airconditioning

Licht- en zichtpakket (U62)

Tevens standaard
- Regensensor
- Bluetooth®-interface met handsfreefunctie
- Lichtsensor
- Verwarmde buitenspiegels

- ECO start-stopsysteem
- Actieve remassistent (258)
- Rolweerstand geoptimaliseerde banden (R05)
- Live Traffic Information (367)

- CO2-reductiecode (4U3)
- ADAPTIVE BRAKE
- Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
- ATTENTION ASSIST

Individualiseer uw
A-Klasse Lease Edition.
Nu tijdelijk het Lease Edition Pluspakket (DCF) voor € 0,-

High-performance led-koplampen (632)

Parkeerpilot (235)

Cruisecontrol (440)

Optionele uitrustingsmogelijkheden voor uw A-Klasse Lease Edition

Spiegelpakket (P49)
€ 375

COMAND Online (531)
€ 2.311

Panoramaschuifdak1) (413)
€ 1.089

Metallic lak (naar keuze)
€ 714

Trekhaak met ESP®- aanhangwagenstablisisatie1) (550)
€956

Smartphone integratiepakket
(14U) / Mediabeeldscherm 8”
(857)
€ 363 / € 194

Stoelverwarming (873)
€ 351

Dodehoekassistent (234)
€ 545

Afstand pilot DISTRONIC 1) (239)
€ 1.041

Achteruitrijcamera (218)
€ 405

KEYLESS GO-startfunctie
€ 182

- Antidiefstalpakket (P54)
€ 496

- Cruisecontrol (440)
€ 303

Tevens optioneel mogelijk
- Digitale radio (DAB) (537)
€ 514
1)

Alleen in combinatie met Automatische Transmissie

Technische gegevens		
		

A 180 Lease Edition

A 180 d Lease Edition

Aantal cilinders/cilinderopstelling

benzine/4-in-lijn

diesel/4-in-lijn

Transmissie

6-handgesch. [7G-DCT]

6-handgesch. [7G-DCT]

Cilinderinhoud (cm3)

1.595

1.461

Max. vermogen (kW/pk) bij t/min1

90 (122) /5.000

80 (109) /4.000

Max. koppel (Nm bij t/min)

200/1.250 -4.000

260/1.750 -2.500

Acceleratie 0-100 (km/u)

9,8

11,3

1

Topsnelheid ca. (km/u)

190

190

Bandenmaat voor

205/55 R16

205/55 R16

Bandenmaat achter

205/55 R16

205/55 R16

Brandstof

euro

diesel

Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)2

5,2 [5,2]

3,5 [3,7]

Brandstofverbruik gecombineerd (km/l)2

19,2 [19,2]

28,6 [27]

CO2-emissie (g/km)

121 [121]

89 [98]

Emissieklasse

Euro 6

Euro 6

2

Tankinhoud/waarvan reserve ca. (l)

40/6,0 [50/6,0]

40/6,0 [50/6,0]

Bagageruimtevolume (l)3

341-1.157

341-1.157

Leeggewicht (kg)4

1.260 [1.295]

1.285 [1.325]

Max. totaalgewicht (kg)

1.925 [1.935]

1.850 [1.960]

Aanhangw.gew. ongeremd/geremd (kg)

680/1.200

- [695/1.200]

1) O
 pgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie.
2) D
 e opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening VO [EG] 715/2007 in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de
verschillende voertuigtypen. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijvoorbeeld ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren daarom ‘Het Nieuwe Rijden’.
Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
3) Opgaven volgens richtlijn 2007/46/EG in de huidige versie.
4) Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/47/EG voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit
(massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90% gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen. valt in de regel echter 100 kg hoger uit.
Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.

*Netto bijtelling op basis van 40,4% inkomstenbelasting. De genoemde bedragen zijn rekenvoorbeelden. Kijk voor meer informatie op www.mercedes-benz.nl.
**Leasetarief per maand voor A 180 Lease Edition exclusief BTW op basis van Operationele Service Lease, looptijd 60 maanden, 20.000 km per jaar. Leasetarief per maand voor A 180 d Lease Edition is € 629,- exclusief
BTW op basis van Operationele Service Lease, looptijd 60 maanden, 30.000 km per jaar. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht.
***De A-Klasse Lease Edition is er al vanaf € 30.805,-. Deze consumentenadviesprijs is inclusief: geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.020,-, recyclingbijdrage € 45,-, leges aanvraag kenteken € 39,- en leges
tenaamstelling kenteken € 6,06. Gecombineerd verbruik: 3,5 – 5,2 l/100 km, 28,6 – 19,2 km/l. CO2-uitstoot 89 - 121 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 807 vanaf productie juni 2016. Prijswijzigingen voorbehouden. De A-Klasse Lease Edition is niet leverbaar in combinatie met andere lopende acties.

