
A 180 AMG Line

Totaalprijs*

€ 48.576
OnlineCode

MN9VBL2G

Hoe kunt u de OnlineCode gebruiken?

Voer deze code in het zoekveld van de

Mercedes-Benz homepage in om uw

configuratie op te vragen of toon deze

aan uw dealer.

 
Uw OnlineCode is geldig tot en met 12-3-

2023. Elke keer dat u uw configuratie

opvraagt, is deze opnieuw gedurende 45

dagen beschikbaar.



A 180 AMG Line
OnlineCode

MN9VBL2G

Brandstofverbruik, CO₂-emissie en energie-efficiëntie
Gegevens over het gemiddelde verbruik

Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) 135 g/km
Totaal verbruik (gecombineerd) 6 l/100km

Technische gegevens
Details met betrekking tot vermogen, afmetingen en gewicht

Vermogen
Brandstof Super
Cilinders 4
Cilinderinhoud 1.332 cc
Vermogen 100 kW + 10 kW (136 PK + 14 PK)
TransmissieAutomatische versnellingsbak 7G-DCT
Acceleratie 0-100 km/h 8,8 s
Topsnelheid 215 km/u
Koppel 230 Nm

Afmetingen
Lengte 4.419 mm
Breedte 1.992 mm
Hoogte 1.440 mm
Draaicirkel 11 m

Gewicht
Leeggewicht (EU) 1.440 kg
Laadvermogen (EU) 480 kg
Max. toegestane dakbelasting 75 kg
Max. toegestaan totaalgewicht 1.920 kg
Max. toegestaan
aanhangwagengewicht
(geremd bij 12 %) 720 kg (1.400 kg)

Details
Zitplaatsen 5
Portieren/deuren 5
Tankinhoud (standaard) 43 L
Brandstofreserve 5 L
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A 180 AMG Line
OnlineCode

MN9VBL2G

Standaarduitrusting
In basisprijs inbegrepen

€ 46.821

Uitvoeringen
AMG Line (PC-950)

Exterieur
Instaplijsten met opschrift 'Mercedes-Benz'
(PS-012#)

Metallic kosmoszwart (LU-191)

Spiegelpakket (PC-P49)

Voetgangerbescherming (SA-U60)

Zomerbanden (SA-R01)

Interieur
Achterbankleuning neerklapbaar (SA-287)

Combi-instrument met aanduiding gordelstatus
achter (SA-U01)

Extra USB-poorten (SA-72B)

Licht- en zicht pakket (PC-U62)

Opbergnetten aan achterzijde voorstoelen
(SA-286)

Opbergvak in de middenconsole met rollo
(SA-73B)

Schakelpeddels (PC-431)

Voorbereiding voor car sharing (SA-20U)

Zitcomfortpakket (PC-U59)

Multimedia en veiligheid
48V Mild Hybrid aandrijving (SA-B01)

Abgasanlage COPF mit dritter Lambdasonde
(SA-964)

Actieve remassistent (SA-258)

Actieve spoorassistent (SA-243)

Adaptieve grootlichtassistent (SA-608)

Automatische uitschakeling
voorpassagiersairbag (SA-U10)

Bandendrukcontrole (SA-475)

Communicatiemodule LTE (4G) voor het gebruik
van Mercedes me connect-services (SA-362)

Cruisecontrol (SA-440)

Digitale radio (DAB+) (SA-537)

Gevarenvest voor bestuurder (SA-70B)

GPS-antenne (SA-270)

Knieairbag bestuurderszijde (SA-294)

Mediadisplay (SA-859)

Mercedes-Benz noodoproepsysteem (SA-351)

Parkeerpakket met achteruitrijcamera (PC-P44)

Remote Services Plus (SA-33U)

Snelheidslimietassistent (SA-504)

Uitgebreide functies MBUX (SA-355)

Sportzetels vooraan (SA-7U3)•
Cupholder voor, dubbel (SA-310)•
Multifunctioneel AMG-sportstuur aan de onderzijde
afgevlakt in Nappaleder (SA-L5C)
•

AMG Styling (SA-772)•
Lederlook ARTICO/microvezel MICROCUT zwart
(AU-651)
•

Comfortonderstel verlaagd (SA-677)•
Dakhemel stof zwart (SA-51U)•
Vloermatten met AMG logo (SA-U26)•

Elektrisch inklapbare buitenspiegels (SA-500)•
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel (SA-252)•

Ruitenwisser met regensensor (SA-345)•
Zonnekleppen met verlichte spiegel (SA-543)•

Parkeerassistent met PARKTRONIC (SA-235)•
Achteruitrijcamera (SA-218)•



Voorbereiding voor connectiviteitspakket
navigatie en comfort (PC-PBG)

Voorbereiding voor Live Traffic Information
(SA-367)

Vooruitrusting voor digitale radio (SA-79B)

Aandrijving en onderstel
Automatische versnellingsbak 7G-DCT (GC-429)

DIRECT STEERING (SA-213)

DYNAMIC SELECT (SA-B59)

Torsie-as (SA-U54)

Navigatiesysteem met harde schijf (SA-365)•
Voorbereiding voor navigatiediensten (SA-01U)•



Gekozen uitrustingen
Met en zonder meerprijs

€ 1.754

Uitvoeringen
Nightpakket (PC-P55) € 544

Exterieur
45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen (SA-RQT) Zonder meerprijs

Pakketten
Premium Pack (PC-PSN) € 1.210

Onderdeel Premium Pack (PC-PDC) Zonder meerprijs

Multimedia en veiligheid
MBUX multimediasysteem (SA-525) Zonder meerprijs
Pre-installation for MBUX Entertainment (SA-22U) Zonder meerprijs
Uitstapwaarschuwingsassistent (SA-273) Zonder meerprijs

Zij- en achterruiten verduisterd (SA-840)•

Sports brake system (SA-U28)•
TIREFIT (SA-B51)•
Stoelverwarming vooraan (SA-873)•
Voorbereiding voor connectiviteitspakket navigatie en comfort (PC-PBG)•
Comfortonderstel verlaagd (SA-677)•
AMG Line (PC-950)•
MBUX augmented reality voor navigatie (SA-U19)•
Automatische klimaatregeling THERMOTRONIC (SA-581)•
Dodehoekassistent (SA-234)•
4-voudig verstelbare lendensteun vooraan (SA-U22)•
High-performance led-koplampen (SA-632)•
Volledig digitaal display van het combi-instrument (SA-458)•
Armsteun achter, neerklapbaar/uitneembaar (SA-400)•
Sfeerverlichting (SA-877)•
Spiegelpakket (PC-P49)•
Advanced sound system (SA-853)•
Draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten voor (SA-897)•
KEYLESS GO met verzonken portiergrepen (SA-889)•
Verlichte instaptreden met “Mercedes-Benz”-opschrift (SA-U45)•
Parkeerpakket met achteruitrijcamera (PC-P44)•

MBUX augmented reality voor navigatie (SA-U19)•
Automatische klimaatregeling THERMOTRONIC (SA-581)•
Dodehoekassistent (SA-234)•
4-voudig verstelbare lendensteun vooraan (SA-U22)•
High-performance led-koplampen (SA-632)•
Volledig digitaal display van het combi-instrument (SA-458)•
Armsteun achter, neerklapbaar/uitneembaar (SA-400)•
Sfeerverlichting (SA-877)•
Spiegelpakket (PC-P49)•
Voorbereiding voor connectiviteitspakket navigatie en comfort (PC-PBG)•
Advanced sound system (SA-853)•
Draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten voor (SA-897)•
KEYLESS GO met verzonken portiergrepen (SA-889)•
Verlichte instaptreden met “Mercedes-Benz”-opschrift (SA-U45)•
Parkeerpakket met achteruitrijcamera (PC-P44)•



Totaalprijs*: € 48.576
incl. BPM € 6.517

incl. BTW € 7.108

incl. kosten rijklaarmaken € 1.100

* De getoonde gegevens zijn informatief, de getoonde prijzen zijn consumentenadviesprijzen en zijn geen
contractueel aanbod van Mercedes-Benz Cars Nederland of van de Mercedes-Benz dealers om een voertuig tegen
deze prijs te verkopen of te financieren. Om misverstanden te voorkomen, raden wij u dus steeds aan de
specificaties en prijzen van de auto voor de bestelling bij uw Mercedes-Benz dealer te controleren.

Onze assistentie- en veiligheidssystemen zijn hulpmiddelen die u niet ontheffen van uw verantwoordelijkheid als
bestuurder. Neem derhalve de informatie in acht die staat vermeld in het instructieboekje, inclusief de daarin
beschreven systeemlimieten.

[2] De opgegeven waarden zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven meetprocedure. De opgegeven waarden zijn
de gemeten WLTP-CO₂-waarden conform art. 2 lid 3 uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. De waarden met
betrekking tot het brandstofverbruik zijn berekend op basis van deze waarden. Het stroomverbruik is vastgesteld
aan de hand van VO 683/2008/EG. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts
bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De waarden kunnen variëren afhankelijk van de gekozen
opties.

[4] Max. vermogen: motorvermogen samengesteld uit de waarde van de verbrandingsmotor (linkerwaarde) en de
waarde van de hybride-module (rechterwaarde).
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