
ONTDEK DE

MERCEDES-BENZ A-KLASSE 250E
PLUG-IN HYBRIDE 
AAN BIJZONDERE VOORWAARDEN

€ 499,99
TIJDELIJKE AANBIEDING

VOOR 60 MAANDEN EN 15.000 KM/JAAR

OPERATIONELE LEASING 
ONDERNEMERS

/MAAND* 
EXCL. BTW  
ZONDER VOORSCHOT 

Waarom Operationele Leasing?
Zorgeloos de baan op dankzij een vaste  
maandelijkse leaseprijs zonder voorschot,  
inclusief een volledig dienstenpakket en een  
vaste contactpersoon.

EEN VOLLEDIG DIENSTENPAKKET INBEGREPEN

EUROPESE PECHVERHELPING

VERVANGWAGEN

ONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE

MOBILE APP: MY ARVAL

VERZEKERINGEN**

EUROPESE PECHVERHELPING

VERVANGWAGEN

ONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE

MOBILE APP: MY ARVAL

VERZEKERINGEN**

Voor wie?
Deze actie is voorbehouden aan de professionele klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro: vrije beroepen, zelfstandigen  
en kmo’s.

www.arval.be/ondernemers
Arval. For the many 

journeys in life

Vanaf 22 g/km CO2 (WLTP)
100% fiscaal aftrekbaar



   

EIGENSCHAPPEN

• Elektrisch bereik [EAER] tot  
74 km in WLTP

• Automatische versnellingsbak
• 5 deuren / 5 zitplaatsen
• C02 uitstoot: vanaf 22 g/km (WLTP) 
• Brandstofverbruik: benzine 

1l/100 km (gecombineerd)  
volgens WLTP

• Elektrisch verbruik: 17,3 
kWh/100km volgens WLTP

DESIGN

• ‘Wraparound’-design
• Volledig digitaal widescreen 

cockpit
• Touchpads
• Sportieve grille
• Tweedelige achterlichten
• Sfeerverlichting in 64 kleuren

COMFORT 

• Bekleding in lederlook ARTICO
• Blue Corner Smart Cable
• Uitgebreid MBUX  

(Mercedes-Benz User  
Experience)

• Augmented reality voor  
navigatie

• Automatische klimaatregeling 
(Thermotronic)

• Verwarmde zetels vooraan
• Digitale radio (DAB+)

VEILIGHEID

• Active Lane Keeping Assist
• Active Brake Assist
• Parkeerpakket met  

achteruitrijcamera
• Koplampen high-performance 

met LED-verlichting

Nood aan een andere motorisatie of uitvoering?
Ontdek de alternatieven op de volgende pagina’s.
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Topdeal Concurrent A Concurrent B

€ 499,99

€ 636,75
€ 577,32

15.000 km 20.000 km 30.000 km

48
maanden € 525,44* € 534,85* € 611,46*

60
maanden € 499,99* € 509,03* € 583,85*

Actie geldig tot 30 november 2020 

KLAAR VOOR DE NIEUWE GENERATIE?

Ontdek de radicaal nieuwe look van de Mercedes-Benz A-Klasse. De belijning 
van de A-Klasse volgt volledig de grensverleggende designfilosofie van  
Mercedes-Benz. Qua comfort is dit een heel nieuwe manier om een auto te  
bedienen: intuïtief en de kunst om elke dag weer bij te leren. De moderne  
veiligheidssystemen maken van deze A-Klasse een waakzame begeleider. In 
noodgevallen kunnen deze automatisch reageren en zodoende de bestuurder 
duidelijk ontlasten.

MERCEDES-BENZ A-KLASSE 250E 
PLUG-IN HYBRIDE HATCHBACK - BUSINESS SOLUTION
1.3 BENZINE - 160 PK - AUTOMAAT - 5 DEURS

Operationele Leasing is voorbehouden aan de professionele klanten (vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis & Fintro.
Operationele Leasing is een product aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702. Deze flyer geldt 
niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Arval.
Actie geldig van 01/09/2020 tem 30/11/2020 en niet geldig voor stockwagens.
*Prijsvoorbeeld lange termijnverhuur voor een Mercedes-Benz A-Klasse 250 E Plug-in Hybride 160 pk met de vermelde opties, packs en diensten op 1/9/2020, voor een looptijd van 60 maanden en 
15.000 km per jaar. Gemiddeld verbruik: 1 l / 100 km benzine – 17,3 kWh / 100 km. CO2: vanaf 22g / km (WLTP-normen). Indicatieve fiscale waarde op 1/9/2020: EUR 44.286,99. Prijzen zijn indicatief 
en onder voorbehoud van wijzigingen in fiscaliteit en catalogusprijzen van voertuig en opties, en wijzigingen in uitvoering en uitrusting. De maandelijkse leaseprijs omvat onderhoud, reparaties, on-
beperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeers- en wegenbelasting, Europese pechverhelping, vervangwagen één categorie lager na 24 uur immobilisatie, dienst Perfecta met 
eigen risico van EUR 863,81 en de verzekeringen**.
**De BA-verzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval worden geregeld. Deze verzekeringen kunnen echter ook via de verzekeraar van 
uw keuze geregeld worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel.
De leaseprijs omvat geen brandstof en verkeersboetes. Levertermijnen zijn indicatief. Afgebeelde foto’s zijn ter illustratie; uitrusting en afwerking van de wagen op de foto kunnen verschillen van de 
wagen voorgesteld in deze actie. Reclamedrukwerk. V.U.: Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, BTW BE 0436.781.102

Aarzel niet om contact op te nemen met uw bankadviseur.

De voorgestelde prijzen zijn exclusief btw en berekend op  
basis van een contract van 60 maanden en 15.000 km/jaar. 
Andere looptijden en jaarlijks kilometrage zijn ook mogelijk. 

ACTIE GELDIG TOT 30 NOVEMBER 2020

Uitgebreide uitvoering met onder andere: 



Uitrusting met onder andere

MERCEDES-BENZ A-KLASSE 250E PLUG-IN HYBRIDE HATCHBACK
BUSINESS SOLUTION - 1.3 BENZINE - 160 PK - AUTOMAAT - 5 DEURS

• Metaalkleur

• 10” Volledig digitale en personaliseer-
bare instrumentencluster

• 10” mulitemediascherm

• MBUX Multimediasytseem met  
‘Hey Mercedes’ stembediening

• MBUX navigatiesysteem incl.  
augmented reality
• Pijlen, straatnamen, huisnummer,…  

worden virtueel aan het beeld  
toegevoegd

• Traffic light Assist

• Speed Limit Assist

• Touchpad

• Digitale radio (DAB+)

• Parkeerpakket
• Parkeersensoren voor en achter
• Parking Assist
• Achteruitrijcamera

• Progressive Line
• High-Performance LED-koplampen
• 17” lichtmetalen velgen
• THERMOTRONIC - Automatische 

klimaatregeling met 2 zones
• Chrome sierstrip rondom de  

zijruiten
• Dubbele uitlaatsierstukken  

achteraan in chrome

• Comfortzetels incl. zitcomfort- 
pakket

• Zwarte dakhemel
• Sierdelen in carbonlook
• Neerklapbare achterbank in  

3 delen (40:20:40)
• Voertuigsleutel met chrome  

afwerking

• Zetels in lederlook ARTICO

• Aanpasbaar lendensteun

• Verwarmde zetels vooraan

• Voetmatten

• TIREFIT

• Dubbele bekerhouder vooraan

• DYNAMIC SELECT met verschillende 
rijmodi
• Electic
• Eco
• Comfort
• Battery level
• Sport
• Individual

• Regensensor

• Automatische koplampen met  
lichtsensor

• 8G-DCT automatische versnellingbak

• Cruise control met limiter

• Multifunctioneel leder stuurwiel incl. 
Touch Control

• Active Lane Keeping Assist

• Active Brake Assist

• Attention Assist

• Pre-installatie voor Car Sharing

• Spiegelpakket:

• Automatisch dimmende  
binnenspiegel

• Automatisch dimmende  
buitenspiegel aan bestuurderskant

• Inklapbare buitenspiegels
• Verwarmde buitenspiegels 

• Sfeerverlichting aanpasbaar in 64 
kleuren en met verschillende zones

• Electrische batterij met een capaciteit 
van 15,6 kW

• 7,4 kW on-board charger voor  
AC-opladen

• Laadkabel voor huishoudelijke  
stopcontacten

• MENNEKES laadkabel voor Wallbox en/
of publieke laadpalen

• Automatische de-activatie van de 
voorste passagiersairbag

• KEYLESS-GO startfunctie

STANDAARDUITRUSTING



ALTERNATIEVEN
BESCHIKBAAR VANAF € 354,18

De voorgestelde prijzen zijn exclusief btw en berekend op basis van een contract van 60 maanden  
en 15.000 km/jaar. Andere looptijden en jaarlijks kilometrage zijn ook mogelijk. 

Aarzel niet om contact op te nemen met uw bankadviseur. 

ACTIE GELDIG TOT 30 NOVEMBER 2020

GLB 
180 BUSINESS SOLUTION

• 136 pk - 5 deuren

+ Metaalkleur

+ Advantage Pack: MBUX Navigatie,
10” mediadisplay, spiegelpakket,
parkeerpakket met 
achteruitrijcamera

+ 10” Volledig digitale en 
personaliseerbare instrumentencluster

+ Verwarmde zetels vooraan

€ 485,53 /maand 
(excl. btw) 

Benzine 137g/km CO
2

CLA SHOOTING BRAKE
180 BUSINESS SOLUTION

• 136 pk – 5 deuren

+ Metaalkleur

+ Advantage Pack: MBUX Navigatie,
10” mediadisplay, spiegelpakket, 
parkeerpakket met 
achteruitrijcamera

+ 10” volledig digitale en 
personaliseerbare instrumentencluster

+ Verwarmde zetels vooraan 

+ High Performance LED-koplampen

€ 450,19 /maand 
(excl. btw)

Benzine 125g/km CO
2

A-KLASSE HATCHBACK
160 BUSINESS SOLUTION

• 109 pk – 5 deuren

+ Metaalkleur

+ Advantage Pack: MBUX navigatie, 
10” mediadisplay, spiegelpakket, 

Parkeerpakket met achteruitrij-
camera

+ 10” volledig digitale en 
personaliseerbare instrumentencluster

+ Verwarmde zetels vooraan

+ Multifunctioneel leder stuurwiel

+ 16” lichtmetalen velgen

€ 354,18 /maand 
(excl. btw)

Benzine 129g/km CO
2

A-KLASSE HATCHBACK 
200 D BUSINESS SOLUTION

• 150 pk – 5 deuren

+ Metaalkleur

+ Advantage Pack: MBUX Navigatie, 
10” mediadisplay, spiegelpakket, 

Parkeerpakket met achteruitrij-
camera

+ 10” volledig digitale en 
personaliseerbare instrumentencluster

+ Verwarmde zetels vooraan

+ Multifunctioneel leder stuurwiel

+ 16” lichtmetalen velgen

€ 420,19 /maand 
(excl. btw)

Diesel 112g/km CO
2


