De C-Klasse Estate Business Solution AMG Limited
Prijslijst. Geldig vanaf 1 juli 2019.

C 160 Estate Business Solution AMG Limited
Vanaf € 42.197
Netto bijtelling vanaf € 285,60

Type

C 160 Estate Business Solution AMG

Versnellingsbak

9G-TRONIC

CO2-emissie NCP (€)

147

26.090

BTW (€)

5.479

BPM (€)

9.426

Fiscale waarde (€) Consumentenadviesprijs
(€)**
40.995

42.197

Standaarduitrusting Business Solution AMG Limited

- AMG Line exterieur (P31)
- 18" Lichtmetalen velgen (RSJ)
- Sportonderstel (486)
- High Performance LED-koplampen (632)
- Pakeerpakket met achteruitrijcamera (P44)
- Spiegelpakket (P49)
- Cruise controle (440)
- EASY PACK-achterklep (890)
- Tirefit (B51)
- Actieve remassistent
- DYNAMIC SELECT (B59)
- Regensensor
- Automatische airconditioning THERMATIC (580)
- Achterbankleuning neerklapbaar (287)

- AMG Line interieur (P29)
- Bekleding lederlook ARTICO of lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA
- Sierdelen in openporig essenhout zwart/dwarsgeslepen aluminum (739+737)
- Veloursmatten (U12)
- Zitcomfortpakket (P65)
- Verwarmde voorstoelen (873)
- Voorstoelen elektrisch verstelbaar
- Interieurverlichtingspakket (876)
- 10,25" Mediadisplay (859)
- Mercedes-Benz Navigatie (355+357)
- Live Traffic Information (367)
- Mercedes me diensten (08U+09U)
- Opbergpakket (30P)
- 12,3" Digitaal instrumentencluster (464)

Opties tegen meerprijs

NCP
(€)

BTW
(€)

BPM
(€)

Fiscale
waarde
(€)

Kleur: Metallic lak
Designo Hyacintrood (996)
Designo Diamantwit (799)
Panoramaschuifdak (413)
Trekhaak (550)
Nightpakket (P55)

0
250
450
1.420
840
0

0
53
95
298
176
0

-

0
303
545
1.718
1.016
0

Consumenten
adviesprijs (€)

0
303
545
1.718
1.016
0

1) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie
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) 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.
* Nettobijtelling op basis van 38,10% inkomstenbelasting. De genoemde bedragen zijn rekenvoorbeelden. Kijk voor meer informatie op www.mercedes-benz.nl.
Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht.
** De C 160 Estate Business Solution AMG Limited is er al vanaf € 42.197,-. Deze consumentenadviesprijs is inclusief: geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.120,-, recyclingbijdrage € 37,50, leges aanvraag
kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 5,98. Gecombineerd verbruik: 6,5 l/100 km, 15,4 km/l. CO2-uitstoot 147 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.
Prijswijzigingen voorbehouden. De C-Klasse Business Solution is niet leverbaar in combinatie met andere lopende acties tenzij anders vermeld.

