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Mercedes-Benz B-Klasse
180 Aut. 136pk AMG Business Solution
Bouwjaar:

2019 (2 december 2019)

Massa:

1.305 kg

Max trekgewicht:

1.400 kg

Tellerstand:

23.573 km

Bekleding:

Half leder / alcantara

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

G-707-RL

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

136 PK

€ 31.440,Exterieur
AMG-styling

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 18"

Metaalkleur

Parkeer assistent

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Infotainment
Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Radio

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Carbonafwerking interieur

Comfortstoel(en)

Cruise control

Electronic climate controle

Keyless start

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Sportstoelen

Sportstuur

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

bots waarschuwing systeem

Verkeersbord detectie

Overige
Connected services

Rijstrooksensor met correctie

Stof/kunstlederen bekleding

Variabele stuuroverbrenging

Volledig digitaal instrumentenpaneel

De Mercedes-Benz B-Klasse, een waar begrip in het compacte MPV segment. 3 generaties na de introductie blijven de kernwaarden van de BKlasse duidelijk, functioneel, een hoge instap, praktisch en een tijdloos design. En dat is bij deze Mercedes-Benz B-Klasse uiteraard niet anders!
De nieuwe B-Klasse is vergeleken met zijn voorganger in alle opzichten groter geworden, dit zien wij vooral terug in het interieur.
De cabine voelt groter aan, het dashboard is door zijn grote kombi instrument een stuk rustiger en overzichtelijker en de been ruimte is
aanzienlijk ruimer geworden. Zo is deze B-Klasse ook voorzien van het geavanceerde MBUX systeem, wat doormiddel van de ingebouwde
kunstmatige intelligentie zich aan kan passen aan de bestuurder en zich doormiddel van online updates zal blijven verbeteren. Ook wat betreft
performance mogen wij zeker niet klagen, zo is deze 180 goed voor 136 pk, 200 nm aan koppel, een topsnelheid van 212 km/h en een sprinttijd
van 0 naar 100 km/h in maar 9.0 seconden.
Ook mag de 180 geremd 1400 kg trekken, wat deze B-Klasse dus ook voor het trekken van bijvoorbeeld aan aanhangwagen een zeer
aantrekkelijke optie maakt. Ook is deze B-Klasse voorzien van het ‘AMG’ pakket. Hiermee is deze Mercedes voorzien van 18” lichtmetalen wielen,
diamant grill met extra chroomwerk, dorpelverbreders, zichtbare uitlaatsierstukken, sportstoelen, zwarte hemelbekleding, sportpedalen, chromen
sierdelen langs de raamlijsten en half alcantara / half leren bekleding. Wat deze B-Klasse in het geheel een zeer sportief ogend karakter geeft.

