
Mercedes C-Klasse stationcar.

Udvalgt standardudstyr

Midterkonsol i sort åbenporet asketræ 
AUDIO 20
TIREFIT
KEYLESS-GO startfunktion
DYNAMIC SELECT kontakt
9G-TRONIC automatgear
Interiør lyspakke
Opbevaringspakke
Stor brændsto� ank (66 l.)
THERMATIC 2-zoners klimaanlæg
Nedfældeligt bagsæde (40/20/40)
Sædekomfortpakke
4-vejs lændestøtte
EASY-PACK el-bagklap 
El-opvarmede forsæder
Active Brake Assist
Mercedes-Benz nødopkaldssystem
Dæktryksovervågning
Regnsensor
Fartpilot

Business indeholder 

AVANTGARDE eksteriør/interiør:
- 17” letmetalfælge
- AGILITY CONTROL undervogn 
- LED High Performance forlygter
- Multifunktionssportsrat i nappalæder
- ARTICO kunstlæder/stof 

Advantagepakke: 
- Parkeringspakke med bakkamera
- Spejlpakke
- HERE Navigation
- Live Traffi  c information
- 10,25” mediadisplay

Udvalgt udstyr, tillæg til beskatningsgrundlag

Metallak
AMG eksteriør/interiør1

Premiumpakke 
Premiumpakke PLUS
Active Distance Assist, DISTRONIC
AIR BODY CONTROL
Komfort kabinevarmer 
Head-up display 
Anhængertræk 

9.900 kr.
35.000 kr.
50.000 kr.

100.000 kr.
5.900 kr.

32.506 kr.
28.328 kr.
22.988 kr.
12.900 kr.

33622

Business Solutions

C-Klassens mange opgraderede detaljer, som f.eks. 
rattet fra S-Klassen, sikrer en endnu mere dynamisk 
køreoplevelse, når C-Klassen betjenes lige så intuitivt 
som en smartphone. Det fulddigitale kombiinstrument 
(ekstraudstyr) giver mulighed for at vise køredata 
på en ny måde, hvor der kan vælges mellem tre 
avancerede visnings- og stilarter. 

HERE navigation med Live Traffic Information, og det 
store Multimediedisplay er standard. Den 10.25” 
store skærm med sine 1.920 x 720 pixels formidler 
infotainment på en klar og intuitiv måde og gør kabinen 
og køreoplevelsen mere eksklusiv med maksimal 
betjeningskomfort. 

Udover deres karakteristiske udseende er LED High 
Performance forlygterne med til at gøre det mere 
sikkert at køre i mørke. De giver altid det bedst mulige 
udsyn med en bred lysdistribution foruden tågelygte-
funktion samt LED baglygter med lavt energiforbrug. 

Parkeringspakke med parkeringssensor for og bag 
inkl. aktiv parkeringshjælp og bakkamera. Med 
førerens accept hjælper systemet med at finde en 
parkeringsplads og styrer bilen på plads.

1184 hk benzinmotor + EQ Boost (integreret 48 volts system).
2  Udstyrskoden kan påvirke brændstofforbruget og dermed bilens endelig beskatningsgrundlag. Kontakt din nærmeste Mercedes-Benz forhandler for yderligere information.   

Priserne gælder ved registrering inden 31. marts 2019. 
Alle oplysninger er pr. 1. januar 2019. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer og beskatningsgrundlag. Den viste bilmodel kan være monteret med ekstraudstyr.

Model Gearkasse Skattegrundlag kr. Eff ekt hk Forbrug 
blandet kørsel km/l

CO2-emission 
g/km

Miljøklasse

C 220 d Business 9G-TRONIC aut. 390.000 194 17,2 152 A

C 300 d Business 9G-TRONIC aut. 440.000 245 16,4 160 B

C 200 Business 9G-TRONIC aut. 390.000 184+141 14,1 161 B

C 300 Business 9G-TRONIC aut. 440.000 258 13,2 172 B


