B-Klasse AMG Night Edition.
Vanaf € 32.105,-.
Mercedes-Benz introduceert de AMG Night Editions: sportieve en compleet uitgeruste B-Klasse modellen.
Deze limited editions worden geleverd als AMG line en zijn standaard uitgerust met o.a. een Night- én
een Businesspakket. Kies voor een sportief zwarte of fris witte uitvoering.
Voordeel tot

€ 5.700,-

Kies uw AMG Night Edition.
Type

Versnellingsbak

CO2-emissie

NCP

BTW

BPM

Fiscale waarde

Edition prijs

(g/km)

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

B 160 AMG Night Edition

6-handgeschakeld

127

25.069

5.264

5.116

35.449

32.105

B 180 AMG Night Edition Plus

7G-DCT

129

28.268

5.936

5.364

39.568

36.105

Exterieur

- AMG-styling bestaande uit voor- en achterskirt
en dorpelverbreders
- Grille met twee lamellen in zwart hoogglanzend
en chroomaccenten

- Dubbele uitlaat met sierstukken verchroomd
- High-performance led-koplampen (632)
- Warmtewerend, donkergetint glas vanaf de B-stijl
- Sierlijsten in hoogglanzend zwart

- 45,7 cm (18 inch) multispaaks lichtmetalen
AMG-velgen (646)
- Buitenspiegels in zwart
- Comfortonderstel verlaagd (677)

- Multifunctioneel sportstuurwiel in leder
- Uitgebreid Audio Systeem (522)
- Remote Online (11U)

- Garmin® MAP PILOT (357)
- DYNAMIC SELECT (B59)
- Bluetooth®-interface

Interieur

- Comfortstoelen in lederlook ARTICO/microvezel
DINAMICA, rode siernaden
- Zitcomfortpakket inclusief verstelbare zittingdiepte
- Airconditioning

Additionele uitrusting AMG Night Edition Plus

- Cruisecontrol (440)
- Licht- en zichtpakket (U62)
- Regensensor

- Parkpilot (235)
- Mediabeeldscherm 8” (857)

De B-Klasse AMG Night Edition is er al vanaf € 32.105,-. Deze consumentenadviesprijs is inclusief BPM, BTW, geadviseerde kosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en registratiekosten.
Gecombineerd verbruik: 5,5 - 5,6 l/100 km, 18,2 - 17,9 km/l. CO2-uitstoot 127 - 129 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 B-Klasse AMG Night Edition is niet leverbaar in combinatie met andere lopende acties.

