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Hatékonysági osztály3
A szögletes zárójelben található értékek a 7G-DCT hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval együtt beépített
motorokra vonatkoznak.
1 A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak ([EK] 715/2007 rendelet, a jelenleg érvényes kiadás
szerint) megfelelően történt. Megjegyzés az 1999/94/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint: Az adatok nem
egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat
szolgálnak különböző járműtípusok között. 2 Csak az Európai Unión belül érvényes. Országspecifikus eltérések lehetségesek. 3 Meghatározása a mért CO2-kibocsátás alapján, a gépkocsi tömegének figyelembe vételével történt.

újrahasznosítás céljából visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik.

A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó

Használtautó-visszavétel. A-osztályát, hosszú élete végén, az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát

A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2015.03.26. után a terméken történhettek változások.
a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével

hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez és az erőforrások kíméléséhez.

tartozékok és kiegészítő felszereltségek is láthatóak lehetnek, amelyek nem képezik a szériafelszereltség részét. A

álló hálózat áll rendelkezésre. Ezekben az üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben

megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan

Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből

a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés tárgyának

színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a nyomtatvány olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, melyek
honlapon találhatók.

saságban, a nyomtatvány szerkesztésének lezárásakor érvényesek. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért

A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további információk a magyarországi Mercedes-Benz

egyes országokban nem elérhetők. A törvényes, jogi ill. adóelőírásokra való utalások csak a Német Szövetségi Köztárkérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez.
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Még álló helyzetben is tökéletes megjelenést alkot. Nulláról százra
gyorsulása még nagyobb benyomást tesz és azonnal új mértéket szab:
az A-osztály új generációja készen áll. A menetdinamika terén is teljesíti,
amit a design ígér – a legújabb telematika-generációnak köszönhetően
pedig az utaktól távol is gondoskodik a kitűnő összeköttetésekről.
Internet, telefon, multimédia vagy Live Traffic Information: kívánságra
mindez csak egyetlen kattintás. Túlságosan alacsony követési távolság
esetén pedig a szériafelszereltséghez tartozó COLLISION PREVENTION
ASSIST PLUS figyelmeztetheti Önt és szükség esetén önálló részleges
fékezést is végrehajthat.

A-ból B-be és a világhálóra.

Gyorsabban

Vihar

és vágy, alapfelszere

lésként.

A markánsan nyilazott orrtól a még erőteljesebb hátfalig, extraként teljesen
LED-es lámpákkal, az A-osztály új generációja az előretörést jelzi. Ezt lelkesen
megerősítik a megnövelt teljesítményű motorok is. Mindenkit megelőz a
Mercedes-AMG A 45 4MATIC – a világ legerősebb, sorozatban gyártott négyhengeres motorjával. Az AMG Performance 4MATIC összkerékhajtással
280 kW (381 LE) teljesítményét maximális vonóerővel viszi át az útra. Kívánságra még dinamikusabb lehet az AMG DYNAMIC PLUS csomaggal: zárható
differenciálmű az első tengelyen, AMG RIDE CONTROL sportfutómű, adaptív
lengéscsillapító rendszerrel és RACE-menetprogram. A tárgyak a visszapillantó
tükörben nemcsak távolinak fognak tűnni. Távol is lesznek.
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