De X-Klasse.

Introductie prijslijst geldig vanaf 9 september 2017.
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Alles voor uw X-Klasse.

De kracht van een bestelwagen van Mercedes-Benz uit zich niet alleen in de kwaliteit van de
bestelwagen zelf, maar ook in de organisatie die erachter staat. Een organisatie die al 120
jaar ervaring heeft met bestelwagens. Alleen al in Nederland kunt u bij meer dan tachtig
gespecialiseerde servicepunten terecht. De voordelen in één oogopslag:
•
•
•
•

•
•

Goed advies; niemand kent uw bestelwagen beter.
Perfect onderhoud; getrainde technici en officiële diagnose-apparatuur.
Ruime openingstijden werkplaats; tot 22.00 uur op strategische locaties.
Onderdelen altijd op voorraad: twee maal per dag onderdelenlevering bij de
Mercedes-Benz Van ProCenters.
Scherpe & heldere prijzen voor onderhoud & reparatie.
Originele accessoires (vele testkilometers met de onderdelen & accessoires,
hoge kwaliteitseisen).

Ook voor het leasen, financieren en/of verzekeren van uw bestelwagen is de
Mercedes-Benz Vans verkoopadviseur van uw Mercedes-Benz Van ProCenter het
aanspreekpunt. En uitgebreide pechhulp en goede garantie zijn vanzelfsprekend.

Leasing & financiering: Mercedes-Benz CharterWay.
Mercedes-Benz CharterWay biedt een eersteklas diensten- en servicepakket om uw
mobiliteit te garanderen. Met gerichte diensten op het gebied van leasen en financieren,
reparatie en onderhoud, verlengde garantie en verzekeringen bent u altijd verzekerd van een
complete oplossing op maat. U kunt tegen zeer concurrerende tarieven een
leaseovereenkomst of financiering afsluiten die precies aansluit op uw wensen.
Mercedes-Benz CharterWay maakt uw mobiliteitsoplossing compleet.
Mercedes-Benz autoverzekering.
U kunt uw Mercedes-Benz tegen uitstekende condities verzekeren bij Mercedes-Benz
Insurance Services. De Mercedes-Benz autoverzekering biedt u concurrerende tarieven
en exclusieve voorwaarden, op maat gemaakt voor uw Mercedes-Benz X-Klasse, en uit
te breiden met interessante aanvullende dekkingen. De Mercedes-Benz service adviseur
van uw Mercedes-Benz Van ProCenter is uw aanspreekpunt in geval van herstel bij schade.
24/7 tot uw dienst.
Bij pech onderweg of andere onverhoopte calamiteiten staat het Mercedes-Benz
Customer Assistance Center u 24 uur per dag tot uw dienst om het defect ter plaatse,
of zo snel mogelijk te verhelpen.
Pechhulp.
Staat u ergens in Europa ongewild stil, dan bent u dankzij de gratis en zeer uitgebreide
pechhulp Mercedes-Benz Mobilo snel weer onderweg. Mobilo loopt tot wel 30 jaar
na aanschaf!
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X-Klasse.
Motorvermogen
(kW)

CO2-uitstoot
(g/km)

Concumentenprijs (€)

Fiscale waarde
incl. BPM2/BTW (€)

BPM2
(€)

BTW fiscale
waarde 21%
(€)

Netto catalogusprijs
excl. BPM/BTW (€)

Type

Line

Versnellingen

X-Klasse 220 d

PURE

6 - Handgeschakeld

120

195

85.479

84.121

37.560

8.081

38.480

X-Klasse 220 d 4-MATIC

PURE

6 - Handgeschakeld

120

200

90.416

89.058

40.368

8.450

40.240

X-Klasse 220 d 4-MATIC

PROGRESSIVE

6 - Handgeschakeld

120

200

91.844

90.486

40.368

8.698

41.420

X-Klasse 250 d

PROGRESSIVE

6 - Handgeschakeld

140

192

86.165

84.807

35.875

8.492

40.440

X-Klasse 250 d

PROGRESSIVE

7-Automaat

140

203

94.473

93.115

42.053

8.862

42.200

X-Klasse 250 d 4-MATIC

PURE

6 - Handgeschakeld

140

- Tot nader order nog niet beschikbaar

-

-

8.614

41.020

X-Klasse 250 d 4-MATIC

PROGRESSIVE

6 - Handgeschakeld

140

- Tot nader order nog niet beschikbaar

-

-

8.763

41.730

X-Klasse 250 d 4-MATIC

POWER

6 - Handgeschakeld

140

- Tot nader order nog niet beschikbaar

9.702

46.200

X-Klasse 250 d 4-MATIC

PURE

7-Automaat

140

207

8.885

42.310

96.853

95.495

44.300

X-Klasse 250 d 4-MATIC

PROGRESSIVE

7-Automaat

140

207

98.281

96.923

44.300

9.133

43.490

X-Klasse 250 d 4-MATIC1

POWER

7-Automaat

140

-

Nog geen gegevens bekend

-

-

9.973

47.490

X-Klasse 350 d 4-MATIC1

PROGRESSIVE

7-Automaat

190

-

Nog geen gegevens bekend

-

-

10.492

49.960

X-Klasse 350 d 4-MATIC

POWER

7-Automaat

190

-

Nog geen gegevens bekend

-

-

11.157

53.130

1

De getoonde consumentenprijzen zijn inclusief de advieskosten rijklaar maken en wettelijk bepaalde kosten. De adviesprijs kosten rijklaar maken van de X-Klasse bedraagt € 1.050,(excl. BTW)/€ 1.270,50 (incl. BTW). De wettelijke kosten bedragen € 78,64 (excl. BTW)/€ 87,56 (incl. BTW). Een specificatie van de werkzaamheden rijklaar maken en de wettelijke kosten
treft u aan in de bijlage op pagina 9.

1.

	Voor de X-Klasse 250d 4-MATIC POWER en de X-Klasse 350d modellen zijn er nog geen technische data bekend, X-Klasse 350d is leverbaar vanaf
medio 2018. Prijzen X-Klasse 350d modellen onder voorbehoud.

2.

	De aangegeven waarden zijn bepaald volgens de respectievelijke meetmethode (volgens verordening (EG) nr. 715/2007, bepaald). Opmerking:
de informatie verwijst niet naar een enkel voertuig en maakt geen deel uit van het aanbod, maar dient uitsluitend ter vergelijking van de verschillende voertuigtypes. CO2-uitstoot als gevolg van productie en levering van brandstof of andere energiebronnen wordt niet in aanmerking genomen
wanneer de CO2-uitstoot overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG wordt vastgesteld. De genoemde CO2 waarden zijn vastgesteld op basis van de
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standaard uitvoering i.c.m. standaard GVW variant (3.200kg/3.250kg icm 4-MATIC) en de bandenmaat 255/65 R17. Informatie overeenkomstig
Richtlijn (EU) 1230/2012, zoals van kracht op het moment van drukken versie. (Met bestuurder 75 kg, alle werkvloeistoffen en 90% tankvulling.).
De werkelijke verbruikswaarden zijn onder andere afhankelijk van het totale voertuiggewicht inclusief de gekozen uitrusting, de rij omstandigheden
en het rijgedrag.
3.

	BPM bedrag incl. accijnscompensatie en CO2-toeslag. Het wijzigen van de uitvoering kan invloed hebben op de CO2-waarde. De vermelde CO2waarde en BPM bedrag moeten daarom als voorlopig worden.

Lines - standaard.
PURE.

Exterieur

Interieur

Veiligheidssystemen

Grille met geïntergreerde Mercedes-Benz ster, 2 lamellen in mat zwart

Mechanische airconditioning

Bandenspanning controle sysyteem

Voorbumper en beschermplaat in mat zwart

Bekleding stof Tunja zwart

COLLISION PREVENTION ASSIST

Achterbumper in mat zwart met geïntegreerde opstap

Deurgreep en deurhendels in hoogglans zwart

Spoorassistent

Deurgrepen in mat zwart

Dashboard zwart, kunsstof

Verkeersbordenassistent

43,2 cm. (17 inch) lichtmetalen velgen, 6-spaaks, Vanadiumzilver

Combi-instrument met vlak glas

Koplampen halogeen

Luchtuitstroomopening in zwart met chroomlook rand

Mistlampen in voorbumper

Schakelpook en handrem in zwart met hoogglans zwart accent

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar in mat zwart

Kunststof vloerafwerking

2 sjorogen per kant in zijwand laadbak

Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar, inclusief hoogte verstelling

Volwaardig reservewiel

Bijrijdersstoel 4-voudig verstelbaar
Driespaaks multifunctioneel stuurwiel
Binnenspiegel
Audio 20 USB
2-weg luidsprekers voor en achter
Voorbereiding GARMIN navigatie
Aanhangwagenstekkerdoos voorbereiding
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Lines - standaard.
PROGRESSIVE.

Exterieur

Interieur

Veiligheidssystemen

Grille met geïntergreerde Mercedes-Benz ster, 2 lamellen in
iridiumzilver mat

Mechanische airconditioning

Bandenspanning controle sysyteem

Bekleding stof Tunja zwart

COLLISION PREVENTION ASSIST

Deurgreep en deurhendels in chroomlook

Spoorassistent

Dashboard zwart, kunsstof

Verkeersbordenassistent

Voorbumper in lakkleur en beschermplaat in mat zwart
Achterbumper in lakkleur met geïntegreerde opstap
Deurgrepen in chroom
43,2 cm. (17 inch) lichtmetalen velgen, 6-spaaks, vanadiumzilver
Koplampen halogeen
Mistlampen in voorbumper
Buitenspiegels in lakkleur elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Ladingbevestigingsrails op de 3 zijwanden van de laadbak
Volwaardig reservewiel

Combi-instrument met ronde klokken
Luchtuitstroomopeningen in chroomlook
Schakelpook en handrem in zwart leder met chroomlook accent
Instaplijsten in aluminium look met Mercedes-Benz opschrift
Vloerafwerking tapijt
Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar, inclusief hoogte verstelling
Bijrijdersstoel 4-voudig verstelbaar
Driespaaks multifunctioneel stuurwiel in nappa leder
Binnenspiegel, automatisch dimbaar met kompasfunctie
Audio 20 USB
Luidsprekerssysteem met 8 speakers
Voorbereiding GARMIN navigatie
Aanhangwagenstekkerdoos voorbereiding
Voorruit warmtewerend met bandfilter
Regensensor
Comfort zonnekleppen bestuurders- en bijrijderszijde
Verlichting voetenruimte voor, inclusief uitstapverlichting
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Lines - standaard.
POWER.

Exterieur

Interieur

Veiligheidssystemen

Grille met geïntergreerde Mercedes-Benz ster, 2 lamellen in
iridiumzilver mat

Automatische airconditioning THERMOTRONIC

Bandenspanning controle sysyteem

Bekleding Lederlook ARTICO / DINAMICA zwart

COLLISION PREVENTION ASSIST

Deurgreep en deurhendels in chroomlook

Spoorassistent

Dashboard in lederlook ARTICO met siernaadstiksel

Verkeersbordenassistent

Voorbumper in lakkleur en beschermplaat in chroom
Sierlijsten bumperdelen in chroomlook
Achterbumper in lakkleur met geïntegreerde opstap
Deurgrepen in chroom
45,7 cm. (18 inch) lichtmetalen velgen, 6-dubbelspaaks, himalayagrijs
LED high-performance koplampen met koplampreinigingsinstallatie
Achterlichten gedeeltelijk in LED techniek
Buitenspiegels in lakkleur elektrisch verstelbaar,
verwarmbaar en inklapbaar

Combi-instrument met ronde klokken
Sierelementen in matrixlook
Luchtuitstroomopeningen in chroomlook
Schakelpook en handrem in zwart leder met chroomlook accent
Instaplijsten in aluminium look met Mercedes-Benz opschrift
Vloerafwerking tapijt

Ladingbevestigingsrails op de 3 zijwanden van de laadbak

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar

Volwaardig reservewiel

Bijrijdersstoel elektrisch verstelbaar

Mistlampen in voorbumper met chroomaccenten

Lendesteun bestuurders- en bijrijdersstoel
Driespaaks multifunctioneel stuurwiel in nappa leder
Binnenspiegel, automatisch dimbaar met kompasfunctie
Radio Audio 20 CD met touchpad
Luidsprekerssysteem met 8 speakers
Voorbereiding GARMIN navigatie
Aanhangwagenstekkerdoos voorbereiding
Voorruit warmtewerend met bandfilter
Regensensor
Comfort zonnekleppen bestuurders- en bijrijderszijde
Verlichting voetenruimte voor, inclusief uitstapverlichting
KEYLESS GO
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Pakketten.
PURE

PROGRESSIVE

POWER

F2W Winter-pakket.

F2W Winter-pakket

F2W Winter-pakket

Stoelverwarming voor

Stoelverwarming voor

Stoelverwarming voor

Verwarmd ruitensproeierreservoir

Verwarmd ruitensproeierreservoir

Verwarmd ruitensproeierreservoir

F2Q PLUS-pakket

EZ6 Parkeer-pakket

EZ6 Parkeer-pakket

PARKTRONIC

PARKTRONIC

PARKTRONIC

Ladingbevestigingsrails op de 3 zijwanden van de laadbak

360°-camera

360°-camera

F2S Style-pakket

F2S Style-pakket

LED high-performance koplampen met koplampreinigingsinstallatie

48,3 cm. (19 inch) lichtmetalen velgen, 6-dubbelspaaks, Two-tone zwart

45,7 cm. (18 inch) lichtmetalen velgen, 6-dubbelspaaks, himalayagrijs

Elektrisch bedienbare schuifruit in de achterwand

Elektrisch bedienbare schuifruit in de achterwand

Privacyglas

Privacyglas

Treeplanken

Treeplanken

Dakreling geëloxeerd

F2R Comfort-pakket
Automatische airconditioning THERMOTRONIC
Bekleding Lederlook ARTICO/DINAMICA zwart
Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar
Bijrijdersstoel elektrisch verstelbaar
Lendesteun bestuurders- en bijrijdersstoel
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Bijlage.
Introductie versie 2017-1, uitgiftedatum 25-9-2017. Deze versie vervalt bij een nieuwe uitgifte.
Zie voor de meest recente versie www.mercedes-benz.nl/bestelwagens.

BPM berekening “grijs-kenteken” voertuigen:
• 37,7% x Netto catalogusprijs.
• Diesel: + € 273,- (malus).
• Benzine, CNG en LPG: € 1.283,- (bonus).
BPM berekening voor benzine (incl. NGT) en diesel “geel-kenteken” voertuigen
(per 01-01-2017):		
CO2 uitstoot
Tarief
Vrijgesteld
0
€
Vaste voet
≥1
€ 353,00
Schijf 1
1-76
€
2,00
Schijf 2
77-102
€ 66,00
Schijf 3
103-150
€ 145,00
Schijf 4
151-168
€ 238,00
Schijf 5
> 168
€ 475,00
Dieseltoeslag bij CO2 > 65: € 86,69 per gram.

BPM is een overheidsmaatregel welke aan tussentijdse wijzigingen onderhevig is.
Informeer bij uw Mercedes-Benz Van ProCenter naar de geldende BPM richtlijnen.
Onze professionele bedrijfswagendealers staan zelfs ‘s avonds en op zaterdag tot uw
beschikking en geven u graag aanvullende informatie.
Prijswijzigingen voorbehouden. Genoemde voertuigprijzen zijn exclusief kosten rijklaar
maken. Kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen, gebaseerd op Mercedes-Benz delen.
Kosten rijklaar maken X-Klasse: € 1.050,- (excl. BTW)/€ 1.270,50 (incl. BTW). Onder de
kosten rijklaar maken vallen de volgende werkzaamheden/goederen: Transportkosten,
nulbeurt, wassen/poetsen, MB-reservelampen set, kentekenplaten, volle brandstoftank,
MB-gevarendriehoek, MB-verbanddoos, MB-Olie (1 liter flacon), MB-veiligheidsvesten en
MB-matten set.
Kosten rijklaar maken zijn exclusief: eerste onderhoudsbeurt, inschrijving in kentekenregister
€ 39,- (BTW vrij), recyclingbijdrage € 33,58 (excl. BTW)/€ 42,50 (incl. BTW), keuringskosten
(indien van toepassing, prijs op aanvraag) en kosten tenaamstelling kenteken € 6,06 (BTW vrij).

Uitgezonderd voor de CO2 - toeslag: kampeerauto’s, ambulances, lijkauto’s en
gepantserde voertuigen.
Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, afbeeldingen en uitrustingen voorbehouden. De gegevens en afbeeldingen in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. De getoonde afbeeldingen kunnen elementen bevatten die niet tot de standaard uitrusting van het voertuig of de getoonde
aanbieding(en) behoren. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (09/17). Voor errata, redactionele, model- en uitvoeringswijzigingen met betrekking tot deze
uitgave verwijzen wij u naar www.mercedes-benz.nl waar de meest actuele uitgave in PDF-formaat als download beschikbaar is.
De verbruikscijfers in deze uitgave zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven, maar om voertuigen met elkaar te kunnen vergelijken doordat ze op dezelfde wijze zijn getest. Het praktijkverbruik kan dus afwijken, mede
omdat het daadwerkelijk verbruik van uw auto sterk afhangt van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
Prijzen en voorwaarden zijn onverminderd het bepaalde in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Mercedes-Benz Nederland B.V.
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Het Mercedes-Benz documentatiesysteem voor bestelwagens bestaat uit meerdere elementen.
Wenst u aanvullende informatie, dan kunt u bellen met 00800 - 3 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz Van ProCenter.
Uitgave van Mercedes-Benz Nederland B.V. A 5150 53 0917.

