Privélease een B-Klasse bij Mercedes-Benz
vanaf € 399,- per maand.
• Een nieuwe auto rijden voor een vast bedrag per maand
• Zorgeloos rijden en geen onverwachte uitgaven
• Alles is geregeld van onderhoud en reparatie tot verzekering en wegenbelasting
• Inclusief afleveringsarrangement waarbij u uw auto bij de fabriek kunt ophalen
Prijslijst geldig per 1 januari 2017

De Mercedes-Benz B-Klasse Privélease
vanaf € 399,- per maand.
✔ All-Risk verzekering
✔ Wegenbelasting
✔ BTW

✔ Onderhoud en reparatie
✔ Afleveringskosten
✔ Ontslagdekking

Van € 612,Voor € 399,-

✔ Vervangen van banden
✔ Rente en afschrijving
✔ Afleveringsarrangement

Type

Aantal cilinders
/ inhoud (cm3)

Transmissie

Brandstof

kW (pk) / Nm

B 160

4/1.596

Handgeschakeld

Benzine

75 (102) / 180

Energielabel
C

✔ Internationale hulp onderweg
✔ Assurantie belasting
✔ Een nieuwe Mercedes-Benz

Looptijd
(mnd)

Kilometrage
(jaar)

Tarief
(€ - mnd)

Uw voordeel
(€ - looptijd)

60

10.000

399

12.780

Individualiseer uw Mercedes-Benz B-Klasse
Standaard
Vanaf € 399,- per maand

Business
Vanaf € 419,- per maand

Ambition + Style
Vanaf € 459,- per maand

+ € 20,Per maand

•5-deuren		
•Een veelvoud aan veiligheid- en assistentiesystemen
•Airconditioning		
•Stuurbekrachtiging
•Middenarmsteun met opbergvak
•Elektrische ruitbediening voor- en achter
•Multifunctioneel stuurwiel		
•Radio-/USB-speler incl. Bluetooth telefonie
•KEYLESS-GO start
•Cruise control

•5-deuren
•Een veelvoud aan veiligheid- en assistentiesystemen
•Airconditioning
•Stuurbekrachtiging
•Middenarmsteun met opbergvak
•Elektrische ruitbediening voor- en achter
•Multifunctioneel stuurwiel
•Radio-/CD-speler incl. Bluetooth telefonie
•KEYLESS-GO start
•Cruise control
•Garmin® MAP PILOT navigatiesysteem
•Live Traffic Information
•Mercedes connect me - Remote Online

+ € 40,Per maand

•5-deuren
•Een veelvoud aan veiligheid- en assistentiesystemen
•Airconditioning
•Stuurbekrachtiging
•Middenarmsteun met opbergvak
•Elektrische ruitbediening voor- en achter
•Multifunctioneel stuurwiel
•Radio-/CD-speler incl. Bluetooth telefonie
•KEYLESS-GO start
•Cruise control
•Garmin® MAP PILOT navigatiesysteem
•Live Traffic Information
•Mercedes connect me - Remote Online
•Parkeerpilot
•Mediabeeldscherm 8”
•High-performance led-koplampen
•Stuurwiel in leder
•Comfortstoelen incl. verstelbare zittingsdiepte
•Line Style incl. 16-inch lichtmetalen wielen

Aanvullende optionele uitrusting voor uw Mercedes-Benz B-Klasse1)

Metallic lak (naar keuze)
€ 10,- per maand

Automatische transmissie
€ 30,- per maand

Spiegelpakket (P49)
€ 6,- per maand

Smartphone integratiepakket
(14U) € 6,- per maand

8” Mediabeeldscherm (857)
€ 3,- per maand

Stoelverwarming (873)
€ 6,- per maand

Panoramaschuifdak (413)
€ 20,- per maand

Licht- en zichtpakket (U62)
€ 7,- per maand

Trekhaak (550)
€ 15,- per maand

Antidiefstalpakket (P54)
€ 8,- per maand

Uw maandbedrag
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

60 maanden
399
434
459
489
509

48 maanden
419
444
464
494
514

36 maanden
439
459
479
499
524

24 maanden
459
474
489
514
529

Business

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

60 maanden
419
454
479
509
529

48 maanden
439
464
484
514
534

36 maanden
459
479
499
519
544

24 maanden
479
494
509
534
549

Ambition + Style

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

60 maanden
459
494
519
549
569

48 maanden
479
504
524
554
574

36 maanden
499
519
539
559
584

24 maanden
519
534
549
574
589

Standaard

Technische gegevens		
		

B 160

Aantal cilinders/cilinderopstelling

4/lijn

Cilinderinhoud (cm3)

1.595

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

2)

75 (102) /4.500

Max. koppel (Nm bij t/min)

180/1.200 -3.500

Transmissie

6-handgeschakeld

Acceleratie 0-100 (km/u)

10,7

Topsnelheid ca. (km/h)

190

Bandenmaat voor

205/55 R16

Bandenmaat achter

205/55 R16

Brandstof

benzine

Brandstofverbruik 		
3)

gecombineerd l/100 km

5,5

gecombineerd km/l

18,2

CO2-emissie (g/km)2

126

Emissieklasse

Euro 6

Tankinhoud (l)

50

Bagageruimtevolume (l)

488-1.547

Leeggewicht (kg)5)

1.295

Max. totaalgewicht (kg)

1.960

Aanhangw.gew. ongeremd/geremd (kg)

695/1.000

4

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar mercedes-benz-privelease.nl.

1) De weergegeven prijzen gelden voor alle looptijden.
2) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie.						
3) De 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. Wij adviseren daarom ‘Het Nieuwe Rijden’, zie ook www.hetnieuwerijden.nl.
4) Opgaven volgens richtlijn 2007/46/EG in de huidige versie.						
5) B
 etreft 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.

Gecombineerd verbruik B-Klasse: 5,5 l/100 km, 18,2 km/l, CO2-uitstoot: 126 g/km.					
					
“De getoonde uitrusting en consumentenprijzen gelden per modeljaar 808 vanaf productie februari 2017. Prijswijzigingen voorbehouden. Brandstof en verkeersboetes zijn niet inbegrepen.
De B-Klasse privélease actie is niet leverbaar in combinatie met andere lopende acties.”					
					

