
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. 

PrivatLeasing

1 184 hk benzinmotor + EQ Boost (integreret 48 volts system).

PrivatLeasing. Alle priser er ved 24 måneders leasingperiode og 20.000 km pr. år. Totalomkostninger er inkl. etableringsomkostninger 5.150 kr. (inkl. nummerplade og levering). Månedlig ydelse er inkl. service, ekskl. 
forsikring, grøn ejerafgift, dæk samt forbrugsvæsker. PrivatLeasing tilbydes kun gennem Mercedes-Benz Finans og forudsætter positiv kreditvurdering. Priserne er gældende ved produktion i første halvår af 2023 og med 
levering inden 31. maj 2023. Hør mere hos din lokale Mercedes-Benz forhandler. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller specifikationer. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.

Mercedes C-Klasse coupé.
Model Effekt hk / Nm Engangsydelse Ydelse pr. md. Totalomkostning Forbrug blandet  

kørsel km/l
CO2-emission  

g/km
Energiklasse

C 220 d aut. 194 / 400 40.000 kr. 9.194 kr. 265.806 kr. 19,6 133 A+

C 300 d aut. 245 / 500 50.000 kr. 8.672 kr. 263.278 kr. 18,2 144 A

C 200 aut. 184+141 / 280 40.000 kr. 7.595 kr. 227.430 kr. 14,1 160 A

C 300 aut. 258 / 370 50.000 kr. 7.998 kr. 247.102 kr. 13,9 163 B

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. 

Coupéens karakteritiske sportslige silhuet, den skrå 
hæk og den selvsikre front signalerer både dynamik, 
styrke og kørekomfort ud over det sædvanlige.   

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.
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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
Ambiente belysning
ARTICO kunstlæder/stof, sort
Automatisk klimaanlæg, THERMATIC (2 zoner)
Bakkamera
Fartpilot
Regnsensor
ISOFIX beslag
Sædevarme
KEYLESS-GO startfunktion
LED High Performance forlygter
Live Traffic Information
Mercedes me connect
Multifunktionssportsrat
Nedfældeligt bagsæde
Tyverialarm


