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Η έκδοση Α160d της A-Class σε νέα τιμή - έκπληξη!
Η πλούσια γκάμα πετρελαιοκίνητων εκδόσεων της A-Class συμπεριλαμβάνει
την Α160d η οποία προσφέρεται σε νέα, προνομιακή τιμή χωρίς κανένα
συμβιβασμό στο επίπεδο εξοπλισμού της και χαρακτηριστικά που
ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις τόσο του ιδιώτη όσο και
του εταιρικού χρήστη.
Η A-Class της Mercedes-Benz, ήδη από την πρώτη της εμφάνιση ανέτρεψε τα
σχεδιαστικά μοτίβα της κατηγορίας της, αγαπήθηκε όσο λίγα μοντέλα από τους
φίλους του αυτοκινήτου και έχει αναδειχτεί στον στίβο των πωλήσεων ως ένα
από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα της Ελληνικής αγοράς! Κορυφαία
ενεργητική και παθητική ασφάλεια, εξαιρετική απόδοση και οικονομία,
αξιοπιστία, άνεση και πολυτέλεια, υψηλή αξία μεταπώλησης είναι ορισμένα
από τα προνόμια που απολαμβάνει κανείς οδηγώντας μία A-Class. Εάν δε
επιλεγεί ως εταιρικό αυτοκίνητο, στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται ακόμη
το βέλτιστο κόστος χρήσης (TCO) και η ελάχιστη δυνατή φορολόγηση για τον
χρήστη.
Εξοπλισμένη με τον κορυφαίο σε χαρακτηριστικά κινητήρα πετρελαίου 1.461
κυβικών εκατοστών, η Α160d αποδίδει 90 ίππους (66kW) και διατίθεται στην
Ελληνική αγορά στην τελική τιμή των 21.846 Ευρώ με την ανώτατη
προτεινόμενη λιανική τιμή προ φόρων να προσδιορίζεται κάτω από τις 17.000
Ευρώ.
Στο βασικό εξοπλισμό της Α160d περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
•
•
•
•

Σύστημα ADAPTIVE BRAKE με λειτουργία HOLD
Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, παραθύρων και γονάτων οδηγού, πλευρικοί
αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (θώρακος/λεκάνης)
Δυναμικό σύστημα ευστάθειας στις στροφές ESP® Curve
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά χειριζόμενοι
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Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
Πίσω προβολείς ομίχλης
Προβολείς αλογόνου
Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (θώρακος/λεκάνης)
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)
Σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR)
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης BAS
Σύστημα Active Brake Assist
CRUISE CONTROL - Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
Ανάρτηση άνεσης
Audio 20 με θύρα USB, λειτουργία Bluetooth και οθόνη 7”
ATTENTION ASSIST - Σύστημα εφίστασης προσοχής
Ζάντες αλουμινίου [16"] 40.6 cm, σχεδιασμός 10 ακτινών
THERMATIC - σύστημα κλιματισμού
KEYLESS-GO λειτουργία έναρξης
Λειτουργία ECO start / stop
Σύστημα προστασίας πεζών με ενεργό καπό

Για τους πελάτες εκείνους που επιθυμούν μια ακόμα πληρέστερη - από την ήδη
πλούσια σε επίπεδο βασικού εξοπλισμού - έκδοση, διατίθενται, αποκλειστικά
για την Ελληνική αγορά, τα προαιρετικά πακέτα εξοπλισμού Business Class και
Business Class Auto.
Στο πακέτο Business Class, επιπλέον του βασικού εξοπλισμού περιλαμβάνoνται
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

πακέτο Style με σπορ καθίσματα σε ύφασμα και συνθετικό δέρμα
ARTICO,

•

κάμερα οπισθοπορείας,

Το κόστος της Α160d με πακέτο Business Class ανέρχεται στα 22.320 Ευρώ
(ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή προ φόρων 16.960 Ευρώ).
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Το πακέτο Business Class Auto περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και επιπλέον:
•

μεταλλικό χρώμα και

•

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7 σχέσεων 7G-DTC.

Το κόστος της Α160d με πακέτο Business Class Auto ανέρχεται στα 27.043
Ευρώ (ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή προ φόρων 18.808 Ευρώ)
Η Α160d στη νέα προνομιακή τιμή με τα πακέτα Business Class & Business Class
Auto είναι μια ακόμη λύση που προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος
“Welcome. My way” της Mercedes-Benz το οποίο αφορά στις διάφορες
μεθόδους απόκτησης του οχήματος είτε πρόκειται για αγορά τοις μετρητοίς
είτε με χρηματοδότηση, ενώ προσφέρει διαφορετικούς τρόπους
αποπληρωμής, επιπλέον πακέτα ασφαλιστικών παροχών, πακέτο επέκτασης
εγγύησης και συμβολαίων συντήρησης κ.α. Περισσότερες πληροφορίες:
http://forward.mercedes-benz.com/myway
H A-Class της Mercedes-Benz πραγματικά δεν χρειάζεται συστάσεις. Η
αισθητική, η λειτουργικότητα και η πολυτέλεια βρίσκουν τον εκφραστή τους σε
αυτό το μοντέλο που έχει κερδίσει τους οδηγούς σε όλη την Ευρώπη και είναι
από τα πιο ευπώλητα της μάρκας στη χώρα μας.
Οδηγήστε την Α160d στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz
στην Ελλάδα.
https://dealerlocator.mercedesbenz.com/dls1/dealersearch/search.html?sku=DLp&organization=outlet-embgr&locale=el_GR&env=cloud

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany
Mercedes-Benz – A Daimler Brand

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Page 4
Α 160 d

Κύλινδροι / διάταξη
Κυβισμός (cc)
Απόδοση (kW/hp)
σε rpm
Μέγιστη ροπή (Nm)
σε rpm

4/σε σειρά
1461
66/90 σε
2750-4000
240 σε
1700 – 2500

Τελική ταχύτητα (km/h)

180
(180)

Επιτάχυνση 0-100 km/h
(s)

13.8
(13.6)

Χωρητικότητα
ρεζερβουάρ καυσίμου

50/6,0

Κατανάλωση
(l/100 km)2

4.1-3.7
(3.9-3.7)

Εκπομπές CO2 (g/km)2

107-98
(104-98)

Τιμή (σε Ευρώ)1

21.846 €

1 Προτεινόμενη

τιμή λιανικής στην Ελλάδα με ΦΠΑ 24% και Τέλος Ταξινόμησης. Το Τέλος
Ταξινόμησης (ΤΤ) έχει υπολογισθεί στη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Πώλησης προ φόρων και
εκπτώσεων και βάσει των εκπομπών ρύπων, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4389/2016
2 Συνδυασμένος κύκλος NEDC.
Σε παρένθεση οι τιμές για την έκδοση με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7 σχέσεων διπλού
συμπλέκτη 7G-DCT

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.
Αλεξάνδρα Χρυσού, Δημόσιες Σχέσεις & Εταιρική Επικοινωνία
Τηλ.: 210 6296584, Email: alexandra.chrissou@daimler.com
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