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Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση
 
 
Σύνοψη

Βασική τιμή B 180 d 29.300,00 EUR

Ειδικά μοντέλα & Πακέτα 0,00 EUR

Χρώμα Μαύρο "night" 0,00 EUR

Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών 71,00 EUR

Επένδυση Ύφασμα “venlo” μαύρο 0,00 EUR

Διακοσμητικά στοιχεία Διάκοσμος εσωτερικού σε "honeycomb" εμφάνιση 0,00 EUR

Προαιρετικός εξοπλισμός 0,00 EUR

Επιβάρυνση ΕΤΤ (συμπ.) 2.989,98 EUR

Επιβάρυνση Φόρου Πολυτελείας (συμπ.) 0,00 EUR

Επιβάρυνση ΦΠΑ 23 % (συμπ.) 4.919,76 EUR

Συνολική τιμή 29.300,00 EUR

   

Το OnlineCode σας:
Κάθε Mercedes είναι ξεχωριστή και διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό με το οποίο μπορείτε κάθε φορά να βρίσκετε
το επιθυμητό όχημα. Με τον κωδικό OnlineCode μπορείτε να ανακαλείτε κάθε φορά τη διαμόρφωσή σας, να την
αποστέλλετε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Διανομέα της Mercedes-Benz ή να την μοιράζεστε με τους φίλους και τους
γνωστούς σας.

Το προσωπικό OnlineCode σας:    M7046972
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Βασική τιμή

B 180 d 29.300,00 EUR

   

Τροχοί 195/65 R 15
195/65 R 15

Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο κιβώτιο
6-ταχυτήτων

κύλινδροι 4
Απόδοση 80 kW (109 hp)

Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων, τις
εκπομπές CO2 και την ενεργειακή απόδοση
σε αστικό κύκλο 4,6-4,9 l/100 χλμ.
σε υπεραστικό κύκλο 3,6-4 l/100 χλμ.
σε μικτό κύκλο 4-4,4 l/100 χλμ.
Εκπομπές CO2 (σε μικτό κύκλο) 104-113 γρ./χλμ.

   

*
 
 
 
Ειδικά μοντέλα & Πακέτα

 
Πακέτο 1 0,00 EUR 

 
Χρώμα & Τροχοί

 
Χρώμα Μαύρο "night" (696) 0,00 EUR

 
Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών (55R) 71,00 EUR

 
 
Επένδυση & Διακοσμητικά στοιχεία

 
Επένδυση Ύφασμα “venlo” μαύρο (001) 0,00 EUR

 
Διακοσμητικά στοιχεία Διάκοσμος εσωτερικού σε "honeycomb" εμφάνιση (H88) 0,00 EUR
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Προαιρετικός εξοπλισμός

 
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (258) 0,00 EUR

 
TIREFIT` (B51) 0,00 EUR 
Αερόσακος γονάτων οδηγού (294) 0,00 EUR 
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες (500) 0,00 EUR 
Καθρέπτες με αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία (249) 0,00 EUR 
Πίσω ένδειξη κατάστασης ζωνών στο ταμπλό (U01) 0,00 EUR 
Προβολείς αλογόνου με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED (620) 0,00 EUR

 
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (475) 0,00 EUR 
Φίλτρο σωματιδίων καύσης Diesel DPF (474) 0,00 EUR 
Χειροκίνητο κιβώτιο 6-ταχυτήτων (411) 0,00 EUR

 
 
Βασικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβάνεται στη βασική τιμή)

 
Πακέτα Εξοπλισμού
Πακέτο καθρεπτών
Πακέτο μή καπνιστή περιλαμβάνει μπρίζα 12V

   
 
Εξωτερικό
LED φώτα αλλαγής πορείας ενσωματωμένα στους εξωτερικού καθρέπτες
Αισθητήρας φώτων
Διακοσμητικές λωρίδες μασπιέ, με επιγραφή "Mercedes-Benz"
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά χειριζόμενοι
Θερμαινόμενο πίσω κρύσταλλο με χρονικό έλεγχο
Θερμομονωτικά τζάμια
Παρμπρίζ από ελασματοποιημένο κρύσταλλο
Περιμετρική διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο ματ
Πίσω προβολείς ομίχλης
Πίσω υαλοκαθαριστήρας
Πίσω φωτισμός με LED τεχνολογία στα φώτα πορείας, φρένα και φώτα ομίχλης
Φλας με λειτουργία αφής που διευκολύνει στην αλλαγή λωρίδας



Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d

  ©Daimler, 2004-2015 Σελίδα   4   από   5

Βασικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβάνεται στη βασική τιμή)

 Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

   
 
Εσωτερικό
EASY-PACK - Κάλυμα χώρου αποσκευών
THERMATIC - σύστημα κλιματισμού
Άγκιστρο για τσάντες
Άγκυστρο συγκράτησης φορτίου στον χώρο αποσκευών
Αισθητήρας κατειλημμένου καθίσματος
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα
Αποθηκευτική θήκη με πρίζα αντί σταχτοδοχείου
Αποθηκευτικοί χώροι στις πόρτες
Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών
Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού
Εμπρός υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
Εσωτερική επένδυση οροφής από ύφασμα, “crystal” γκρι
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, κόκκινες
Ηλεκτρικά παράθυρα (4)
Ηλεκτρικό κλειδί σε χρώμιο
Πίνακας οργάνων
Προειδοποιητική ένδειξη στάθμης υγρών
Προσκέφαλα επιβατών
Σύστημα ασφαλείας παιδικού καθίσματος ISOFIX
Υπολογιστής ταξιδιού στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
Φως χώρου αποσκευών
Χειροκίνητη ρύθμιση καθίσματος

   
 
Ηχοσυστήματα / Τηλεματική
6 Ηχεία
ATTENTION ASSIST - Σύστημα εφίστασης προσοχής
Audio 20 USB
Κεραία ραδιοφώνου ενσωματωμένη στο σπόιλερ της οροφής

   
 
Ασφάλεια & Τεχνολογία
3ο φώς φρένων
ADAPTIVE BRAKE με λειτουργία HOLD
Immobilizer
Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
Αερόσακοι παραθύρων
Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών
Δισκόφρενα, 4 (εσωτερικά αεριζόμενα)
Ελεγκτής στην κεντρική κονσόλα
Έλεγχος λειτουργίας λαμπτήρων
Ένδειξη διαστημάτων συντήρησης ASSYST
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Βασικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβάνεται στη βασική τιμή)

 Ένδειξη φθοράς υλικών πέδησης
Ενεργός φωτισμό έκτακτης ανάγκης
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)
Ηχητική προειδοποίηση για τραβηγμένο χειρόφρενο
Κάθισμα οδηγού με μηχανικό υποστήριγμα μέσης
Κεντρικό κλείδωμα
Λειτουργία ECO start / stop
Παιδική ασφάλεια στις πόρτες
Προειδοποιητικό τρίγωνο
Προσαρμοζόμενος φωτισμός πέδησης, αναλάμπων
Πυροσβεστήρας
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)
Σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR)
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης BAS

   
 
Τροχοί & Αμάξωμα
Ανάρτηση άνεσης

   
 
Σύστημα Διεύθυνσης & Μετάδοσης
Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
Κολώνα τιμονιού μηχανικά ρυθμιζόμενη
Παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών

 
Νομική Δήλωση

 
Η προσφορά αυτή δεν είναι δεσμευτική. Με την επιφύλαξη τυχόν σφαλμάτων και ενδιάμεσων πωλήσεων. Η διαφορά της βασικής
τιμής από την συνολική, αφορά στο ΕΤΤ του Ελληνικού Standard Εξοπλισμού το οποίο λόγω της αναβάθμισης του συστήματος
δεν αναγράφεται σε συγκεκριμένη κατηγορία. Όλες οι τιμές και οι εξοπλισμοί είναι ενδεικτικά δεδομένα, ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επίσημη προσφορά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε
απευθυνθείτε στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz.
 


