
Alla bilder används endast av illustrationsskäl.

Modell
T-klass 180 L1  - 96 KW ( 131 ) (42086313-S8E)

Färg
Arktisk vit  (9147)

Klädsel
Sätesklädsel konstläder ARTICO/DINAMICA mikrofiber (S1H)

Hjul
40.6 cm Designfälg (16") 5-dubbelekerdesign (R2F)

Extrautrustning

EX9 3-års kostnadsfri kartuppdatering
P2W Advantagepaket
EZ7 Aktiv parkeringsassistent
F71 Automatiskt avbländbar innerbackspegel
FR8
F59
EY2
E2Z
E1E
EZ5

Backkamera
Elekt. Infällbara och justerbara ytterbackspeglar
Förberedelse Live Traffic information
MBUX Multimediasystem inkl. Navigation & DAB
Navigation
Parkeringspaket

NEZZ SE Edition
FP3
JA9
E3N

Spegelpaket
Vägskylts assistent 
Ytterligare funktioner MBUX 

Förbrukningvärden

CO2 utsläpp blandad körning
153g/km

Bränsleförbrukning blandad körning
6,7l/100km

Angivna värden har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Det rör sig om "WLTP-koldioxidvärden" i den mening som avses i art. 2, nr 3 genomförandeförordningen (EU) 2017/1152 resp. (EU) 2017/1153. 
Värdena för bränsleförbrukning har beräknats baserat på dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 692/2008/EG.OBS: Affärsförslag gällande X-klass visar NEDC-värden istället 
för WLTP.
De angivna värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är beräknade utifrån harmoniserade provningsprotokoll. Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer 
betydelse för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten. Information om bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya personbilsmodeller kan hämtas från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller kan jämföras avseende ekonomi, 
miljö, säkerhet och teknik.
Det angivna WLTP-värdet för ett fordon som ännu inte tillverkats är preliminärt. Det slutliga WLTP-värdet för fordonet kommer att framgå av fordonets intyg om överensstämmelse, och kan komma att 
avvika från det preliminära värdet som anges i detta dokument på grund av oförutsebara ändringar i tillverkningsprocessen.



GRUNDUTRUSTNING

MS1 - Farthållare M0A - Generator
JK5 - Kombiinstrument med färgdisplay J10 - Hastighetsmätare km/h
T17 - Skjutdörr höger sida med fönster T20 - Skjutdörr vänster med fönster
MJ8 - ECO start/stopp funktion SK5 - Automatisk avstängning av passagerarkrockkudde
Z10 - Standardvägsutförande FE3 - El-fönsterhissar fram, komfortfunktion
W78 - Fönster i baklucka/dörrar m vindrutetorkare/spolare F4W - Spolarvätskebehållare med större volym
XC8 - VIN synbar utifrån XE5 - Internkod SSVOLP
KA1 - Partikelfilter W70 - Svarttonade rutor bak
Z1M - M1 registrering F73 - Ytterbackspeglar i fordonets färg
CK4 - Handtagslist över registreringsskylt I fordonsfärg H22 - Uppvärmbar bakruta
C0Z - Instegslist m. Mercedes-Benz skrift W46 - Öppningsbart fönster i skjutdörrar

T78 - Skjutdörrsskena i fordonets färg
HZ0 - Elektrisk tillsatsvärmare
V55 - Matta i passagerarutrymmet
V56 - Matta i bagageutrymmet
V57 - Insynsskydd bagageutrymme
VL2 - Velourmattor
FI9 - Dekorelement instrumentbräda svart högglanslack
S34 - Nackstöd för säten i pass.utrymmet
F78 - Innerbackspegel
LC1 - Stämningsbelysning
LL1 - Interiör belysning i LED
RD9 - Däck utan namngivet fabrikat
BB3 - Elektroniskt Stabilitets Program (ESP)
Y10 - Förbandslåda
JP7 - Dödvinkelassistent
SI1 - Center-, Thorax-sido-, fönsterkrockkudde F+B
SD1 - i-Size barnstolsinfästing
BB0 - Bromssystem med ABS och ASR
JA5 - Ljus- och regnsensor
Y44 - Varningstriangel
SA4 - Krockkudde, förare- och passagerarsidan
EY5 - Mercedes-Benz nöduppringning
E4S - Smartphone integrationspaket
EC5 - Förberedelse för Mercedes me connect
C6L - Multifunktionsratt
P2V - SE-Paket
FP4 - Krompaket Interiör
MN9 - Motor M 200.73 13 LA 96kW (131hk) 5000/min
FK3 - Kromad kylargrill
803 - Ändringsår X2/1
B25 - Elektrisk Parkeringsbroms

CM0 - Stötfångare lackerad
T06 - Dörrhandtag målat i fordonets färg
F56 - Spegel i solskydd, passagerarsida
H00 - Värmekanal till passagerarutrymme
U77 - Baksäte fällbart 1/3:2/3
C1J - Växelspaks knopp i läder
FG5 - Förvaringsficka på förar-&passagerarsätets ryggsida
FQ3 - Stängt handskfack på passagerarsida
F58 - Spegel i soldkydd, förarsida
V23 - Inklädnad exklusivare utförande
FG1 - Mittarmstöd med forvaringsfack
I5A - Standard totalvikt
E07 - Igångkörningsassistent
J66 - Säkerhetsbältesvarnare f. förare- passagerare+bak
JB4 - Aktiv kurshållningsassistent
JW8 - ATTENTION ASSIST
RY2 - Trådlös däcktrycksövervakning på fram och bakaxeln
EY6 - Breakdown Management
BA3 - Aktiv bromsassistent
RR7 - Punkteringssats med luftkompressor
ES1 - 12 V uttag passagerarutrymme
E1D - Digitalradio (DAB)
JH3 - Kommunikationsmodul (LTE) för digitala tjänster
EW6 - Förberedelse: Fjärrtjänster plus
CL1 - Ratt ställbar i höjd och lutning
CL3 - Läderratt
P2F - Aktivt säkerhetspaket
XQ1 - Chassinr m kodad fordonsdata inkl. kontrollnr
W29 - Fast fönster bak
XE9 - Interner Code SSUTAB
SZ6 - Fällbart bord på förar & passagerarsätets ryggsida
MO6 - Euro 6d Gr.I

De tillvalspaket och alternativ som valts av kunden kan eventuellt leda till att utrustningen i vissa fall blir inkompatibel med standardutrustningen eller att det krävs att vissa ersättningskomponenter
används. Om den extra utrustning som valts av kunden inte är kompatibel med standardutrustningen kommer den extra utrustningen ges företräde och komponenter kan komma att ändras eller bytas ut.

Legala friskrivningar

Garantiinformation
Sedan 1 september 2005 lämnas en tvåårig nybilsgaranti för alla Mercedes-Benz personbilar i Europa. Du får ett avtalsenligt garantibevis av
Mercedes-Benz Sverige AB. Garantin lämnas fr.o.m. den dag då bilen lämnas över eller fr.o.m. ett eventuellt tidigast första registreringsdatum utan
kilometerbegränsning. Den kompletterar det lagstadgade felansvaret och ger ett tryggt och säkert skydd under de första två åren. Giltighetsområdet för
Mercedes-Benz nybilsgaranti omfattar medlemsländerna i EU samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.




