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Mercedes A-Klasse sedan.
Model Effekt hk / Nm Engangsydelse Ydelse pr. md. Totalomkostning Forbrug blandet  

kørsel km/l
CO2-emission  

g/km
Energiklasse

A 200 d aut. Advantage 150 / 320 25.000 kr. 4.095 kr. 128.430 kr. 20,8 125 A+

A 220 d aut. Advantage 190 / 400 25.000 kr. 4.395 kr. 135.630 kr. 20,8 125 A+

A 200 aut. Advantage 163 / 250 25.000 kr. 3.995 kr. 126.030 kr. 16,7 135 A+

A 220 aut. 4MATIC Advantage 190 / 300 30.000 kr. 4.195 kr. 135.830 kr. 14,7 154 B

A 250 e aut. Advantage 160+1021 / 230+330 30.000 kr. 5.895 kr. 176.630 kr. 100,0 24

Udvalgt standardudstyr

ADAPTIVE BRAKE med HOLD-funktion 
Active Brake Assist
Bakkamera
Bluetooth til håndfri telefoni
Dobbelt kopholder
Internetradio
LINGUATRONIC2
MBUX multimediasystem
Multifunktionslæderrat
Sort taghimmel
Sædevarme
Sænket komfortundervogn
Touchpad
Tyverialarm
Velourmåtter
Wifi hotspot

Advantage indeholder

Progressive: 
- 17” letmetalfælge
- Automatisk klimaanlæg, THERMOTRONIC (2 zoner)
- Dobbelte afgangsrør
- Interiørlister i sort kulfiberlook
- Komfortsæder i sort ARTICO/stof
- LED High Performance forlygter 
  

Advantagepakke:
- 10,25” multimediadisplay m. touchscreen
- MB Navigation m. dansk tale
- Parkeringspakke med aktiv parkeringshjælp
- Spejlpakke

LED High Performance forlygter giver mere 
sikkerhed i mørke via en bred, optimal fordeling  
af lyset, tågelygtefunktion, et lavt energiforbrug  
og en lysfarve, der minder om dagslys. 

Fuldautomatisk klimaanlæg med individuel 
indstilling for fører og forsædepassager. Anlægget 
tager højde for ydre faktorer som f.eks. luftfugtighed 
og solstrålernes intensitet. Aktive støv- og kulfiltre 
holder forurening ude.

Parkeringspakke med parkeringssensor for og 
bag inkl. aktiv parkeringshjælp og bakkamera. Med 
førerens accept hjælper systemet med at finde en 
parkeringsplads og styrer bilen på plads.

MBUX, Mercedes-Benz User Experience giver 
en individuelt tilpasset brugeroplevelse med bl.a. 
intelligent stemmekontrol og mulighed for automatisk 
over-the-air-softwareopdatering, touchpad og 
touchscreen til indstilling af f.eks. navigation, 
ambientebelysning og andre personaliserede tjenester.  

1  160 hk benzinmotor + 102 hk EQ elmotor.
2  Understøtter ikke dansk tale.
3  Udstyrskoden kan påvirke brændstofforbruget og dermed bilens endelige pris. Kontakt nærmeste Mercedes-Benz forhandler for yderligere information.

PrivatLeasing. Alle priser er ved en leasingperiode på 24 måneder og 15.000 km pr. år. Totalomkostning er inkl. etableringsomkostning 5.150 kr. Månedlig ydelse er inkl. service ekskl. forsikring, grøn ejerafgift, dæk samt 
forbrugsvæsker. PrivatLeasing tilbydes kun gennem Mercedes-Benz Finans og forudsætter positiv kreditvurdering. Alle oplysninger er pr. 1. juli 2020. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. 
Alle priser er vejledende. Den viste model kan være monteret med ekstraudstyr.

Udvalgt ekstraudstyr, tillægspris pr. md. fra

10,25” digital instrumentering
Active Distance Assist, DISTRONIC 
AMG eksteriør/interiør3
Burmester® surround soundsystem
Førerassistentpakke
Head-up display
Metallak
MULTIBEAM LED
Panorama elskydetag
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS

271 kr.
296 kr.
425 kr. 
250 kr.
888 kr.
595 kr.
117 kr.
253 kr.
462 kr.
452 kr.
670 kr.
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