
Mercedes C-Klasse cabriolet.

Udvalgt ekstraudstyr2

Active Distance Assist, DISTRONIC
Advantagepakke
AMG night edition
Førerassistentpakke PLUS
Head-up display
Klimasæder med ventilation og varme, foran
Metallak
Nedfældeligt anhængertræk
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS

5.900 kr.
50.000 kr.
35.000 kr.
30.900 kr.
22.988 kr.
17.531 kr.
12.400 kr.
12.900 kr.

100.000 kr.
150.000 kr.

Business Solutions

1 184 hk benzinmotor + EQ Boost (integreret 48 volts system).  
2 Tillæg til beskatningsgrundlag. Priser på ekstraudstyr kan variere afhængigt af bilens drivline samt CO2 udledning. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere information. 

Business Solutions. Business Solutions tilbydes kun gennem Mercedes-Benz’s samarbejdspartnere. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere information. Skattegrundlagene er gældende ved produktion i første 
halvår 2023 og med levering inden 31. maj 2023. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller specifikationer. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.

AGILITY CONTROL undervognen består af et af-
fjedringssystem, der giver ekstra komfort med selektiv 
dæmpning via DYNAMIC SELECT kontakt. Den opti-
merer ydermere bilens køreegenskaber og tilpasser 
affjedringen ved kørsel på forskelligt underlag. 

Nyd den uspolerede open-air følelse C-klasse 
cabriolet. Trækker det op til regn? Intet problem. Den 
fuldautomatiske softkaleche kan åbnes og lukkes på 
20 sekunder, mens bilen kører op til 50 km/t.

LED High Performance forlygter giver mere sikkerhed 
i mørke via en bred, optimal fordeling af lyset, tåge-
lygtefunktion, et lavt energiforbrug og en lysfarve, der 
minder om dagslys.

Udvalgt standardudstyr (fortsat) 

Krompakke interiør

Sædekomfortpakke:
- Elektrisk højdejustering af fører- og passagersæde
- Elektrisk indstilling af sædebundens vinkel i fører- og
  passagersæde
- Elektrisk justering af ryglæn i fører- og passagersæde
- Elektrisk pneumatisk 4-vejs lændestøtte
- Manuel forlængelse af sædebund (6 cm)

Udvalgt standardudstyr

17” letmetalfælge
9G-TRONIC automatgear
AGILITY CONTROL undervogn
AIRCAP
Akustisk kaleche
Ambiente belysning
ARTICO kunstlæder/stof, sort
Automatisk klimaanlæg, THERMATIC (2 zoner)
Bakkamera
Fartpilot
ISOFIX beslag
KEYLESS-GO startfunktion
LED High Performance forlygter
Live Traffic Information
Mercedes me connect
Multifunktionssportsrat
Nedfældeligt bagsæde
Regnsensor
Sædevarme
Tyverialarm

Model Effekt hk / Nm Beskatningsgrundlag Forbrug blandet  
kørsel km/l

CO2-emission  
g/km

Energiklasse

C 220 d aut. 194 / 400 705.585 kr. 18,5 141 A

C 300 d aut. 245 / 500 711.388 kr. 17,2 153 A

C 200 aut. 184+141 / 280 661.663 kr. 13,3 170 B

C 300 aut. 258 / 370 713.508 kr. 13,2 174 B

mercedes-benz.dk/firmabil

Spejlpakkens praktiske funktioner letter din 
hverdag: Opvarmede el-sidespejle, der kan klappes 
ind, bakspejl og førersidespejl med automatisk ned-
blænding og et højre sidespejl, der vipper nedad, når 
du går i bakgear. Det letter din parkering. 

37159


