De GLA Business Solution Limited.
Business Solution Limited prijslijst. Geldig vanaf 2 januari 2020

GLA Business Solution Limited.
Vanaf € 38.898,NETTOBIJTELLING VANAF € 262,- PER MAAND*)
Type

Versnellingsbak

CO2-emissie

NCP (€)

BTW (€)

BPM (€)

Fiscale waarde Consumenten(€)
adviesprijs (€)***

GLA 180 Business Solution

7G-DCT

144

23.297

4.892

9.609

37.798

38.898

GLA 180 Business Solution Plus

7G-DCT

144

24.533

5.152

9.609

39.294

40.394

GLA 180 Business Solution AMG

7G-DCT

144

25.797

5.417

9.609

40.823

41.923

Metallic lak (naar keuze) € 714

STANDAARDUITRUSTING GLA BUSINESS SOLUTION LIMITED

––43,2 cm (17 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen (R48)
––Grille met twee lamellen in zilverkleur
––Dakreling in zwart
––Comfortstoelen in lederlook ARTICO/stof Macapá zwart (621)

––Media display 8” (857)
––AUDIO 20 incl. voorbereiding Garmin® MAP PILOT (522)
––Garmin® MAP PILOT (357)
––Remote Online (11U)
––Live Traffic Information (367)

––Zitcomfortpakket inclusief verstelbare zittingdiepte
––Sierdelen in matrixlook zwart, code H54

––Stuurwiel in leder (280)
––Keyless-start (893)
––Licht- en zichtpakket (U62)
––Achteruitrijcamera (218)
––Cruisecontrol (440)

––Lendensteun (U22)
––Tirefit (B51)
––Interieurhemel in zwart (51U)
––Spiegelpakket (P49)

Individualiseer uw
GLA Business Solution Limited.
PLUS PAKKET € 1.495,-

Stoelverwarming (873)

High-performance led-koplampen (632)

Parkeerpilot (235)

EXTRA STANDAARDUITRUSTING BUSINESS SOLUTION LIMITED AMG

––AMG Line (950)
––AMG-Styling; voor- en achterskirt en dorpelverbreders
––45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen (633)
––Grille met twee lamellen in zilverkleur
––Dubbele uitlaat
––Standaard comfortonderstel (677)

––Sportonderstel (486) optioneel
––Sportstoelen in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA
––Sierdeel in aluminium dwarsgeslepen licht (H79)
––DYNAMIC SELECT
––Driespaaks multifunctioneel sportstuur in leder
––Zitcomfortpakket inclusief verstelbare zittingdiepte

PLUS PAKKET
––Stoelverwarming (873)

––High-performance led-koplampen (632)

––Parkeerpilot (235)

OPTIONELE UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN VOOR UW GLA BUSINESS SOLUTION**

Trekhaak (550)
€ 956

Panoramisch schuifdak
(413)
€ 1.440

Antidiefstalpakket (P54)
€ 496

Night pakket (P55)
€ 1108

Smartphone integratie
(14U)
€ 363

TECHNISCHE GEGEVENS
GLA 180
Business Solution
Aantal cilinders/cilinderopstelling

benzine/4-in-lijn

Cilinderinhoud (cm3)

1595

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

90 (122)

Max. koppel (Nm bij t/min)1

200/1.250 -4.000

Transmissie automatisch

7G-DCT

Acceleratie 0-100 (km/u)

8,7

Topsnelheid ca. (km/u)

200

Bandenmaat voor

215/60 R17

Bandenmaat achter

215/60 R17

Brandstof

Benzine

Gecombineerd brandstofverbruik l/100 km2

6,3

CO2-emissie (g/km)

144

Emissieklasse

Euro 6d-TEMP

Tankinhoud/waarvan reserve ca. (l)

50/6,0

Bagageruimtevolume (l)3

421

Leeggewicht (kg)4

1335

Max. totaalgewicht (kg)

1940

Aanhangw.gew. ongeremd/geremd (kg)

1.200

1) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie.
2) 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. 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.

A 4050 85 0120

*

Nettobijtelling op basis van 37,35% inkomstenbelasting. De genoemde bedragen zijn rekenvoorbeelden. Kijk voor meer informatie op www.mercedes-benz.nl.
** Vermelde optieprijzen zijn inclusief 21% BTW

Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht.
*** De GLA Business Solution is er al vanaf € 38.898,-. Deze consumentenadviesprijs is inclusief: geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.100,- dit is inclusief recyclingbijdrage € 35, leges aanvraag kenteken
€ 40,70,- en leges tenaamstelling kenteken € 6,19 en 4,21 administratiekosten. Gecombineerd verbruik: 6,3 l/100 km, 15,9 km/l. CO2-uitstoot 144 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+059 en 800 vanaf 2 januari 2020. Prijswijzigingen voorbehouden. De GLA Business Solution is niet leverbaar in combinatie met andere lopende acties.

