
De B-Klasse Activity Edition.
Vanaf € 33.995,- inclusief afleverkosten.

B-Klasse Activity Edition prijslijst. Geldig vanaf 3 april 2017.



De B-Klasse Activity Edition.
Vanaf € 33.995,- (incl. afleverkosten).
TECHNISCHE GEGEVENS

 Type Versnellingsbak CO2-emissie NCP BTW BPM  Fiscale waarde  Consumenten-   
     (€) (€) (€)  (€) adviesprijs (€)

 B 180 Activity Edition  7 DGT automaat  129 22.348  4.693 5.846  32.887  33.995

STANDAARDUITRUSTING B-KLASSE ACTIVITY EDITION

- Urban line (P59)
-  LED High Performance koplampen  

(632)

- Verduisterde ramen achteraan (840)
- Licht- en zichtpakket (U62)
- Leverbaar in unilak zwart, rood en wit

- Stoelen in ARTICO bekleding
- Sierdelen in Saillook
- Interieurhemel in grijs of zwart 
- Lendensteun (U22)

-  40,6 cm (16 inch) vijf-dubbelspaaks 
lichtmetalen velgen (R04)

- Airconditioning
-  AUDIO 20 incl. Garmin MAP PILOT  

(357)
- Media display (857)

- Cruise control (440)
- Multifunctioneel stuurwiel (442)
- Live Traffic information (367) 

- Actieve remassistent (258)
-  Actieve parkeerassistent  

PARKTRONIC
- Opbergpakket (30P)

- KEYLESS start (893)
- Remote online (11U)
- Easy Vario Plus package (U57)

Grille met twee lamellen in zwart hoogglanzend 
en chroomaccenten;
Bumpers met chroomaccenten in zwart  
hoogglanzend;
Sierstrip in zwart aan de onderkant van de zijramen

45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen 
velgen zwart en glanzend 7,5 J x 18 ET 52 met 
banden 225/40 R18 (01R)

Warmtewerend, donkergetint glas vanaf de  
B-stijl (840) en buitenspiegels in zwart

NIGHT PACK € 908,- (INCL. BTW)

 METALLIC LAK OPTIONEEL VERKRIJGBAAR TEGEN MEERPRIJS VAN  € 714,- (INCL. BTW)

De B-Klasse Activity Edition is er al vanaf € 33.995,-. Deze consumentenadviesprijs is inclusief BPM, BTW, geadviseerde kosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en registratiekosten.
Gecombineerd verbruik: 5,5 l/100 km, 18,2 km/l, CO2-uitstoot 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 808 vanaf productie maart 2017. Prijswijzigingen voorbehouden. De B-Klasse Actvity Edition is niet leverbaar in combinatie met andere lopende acties. 

Eventuele kortingsafspraken/overeenkomsten met de afdeling Corporate Sales van Mercedes-Benz Nederland zijn niet van toepassing op de B 180 Activity Edition.


