
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

Mercedes GLB.

1 Understøtter ikke dansk tale.
2 Tillæg til md. leasingydelse. Priser på ekstraudstyr kan variere afhængigt af bilens drivline samt CO2 udledning. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere information.
3 Kun ifm. Premiumpakke eller Premiumpakke PLUS.

PrivatLeasing. Alle priser er ved 24 måneders leasingperiode og 15.000 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 kreditvurdering. Priserne er gældende fra 1. januar 2022. Der tages forbehold for fejl og/eller 
ændringer i specifikationer samt priser. Alle priser er vejledende. Den viste model kan være monteret med ekstraudstyr.

Udvalgt standardudstyr

Active Brake Assist
Active Lane Keeping Assist
Bakkamera
Bluetooth til håndfri telefoni
El-opvarmede forsæder
Fartpilot
KEYLESS-GO nøglefri start
LINGUATRONIC stemmestyring1
Lys- og synspakke med regnsensor
MBUX multimediasystem
Metallak
Multifunktionslæderrat
Nedfældelige bagsæder (40/20/40)
Sort taghimmel
Tyverialarm
Velourmåtter

Advantage indeholder 

Progressive: 
- 18” letmetalfælge
- Automatisk klimaanlæg, THERMOTRONIC 
- Dobbelte afgangsrør
- Interiørlister i sort kulfiberlook
- Komfortsæder i sort ARTICO/stof 
- LED High Performance forlygter 
 

Advantagepakke:
- 10,25” multimediadisplay m. touchscreen
- Automatisk nedblænding af bak- og sidespejle
- Elektrisk indklapbare sidespejle
- Live Traffic Information
- MB Navigation med dansk tale
- Parkeringspakke med bakkamera

Udvalgt ekstraudstyr, diesel/benzin2

3. sæderække (2 pers.)
Active Distance Assist, DISTRONIC
AMG eksteriør/interiør
Anhængertræk
Førerassistentpakke
Head-up display3
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS

236 kr.
327 kr.
330 kr.
232 kr.
818 kr.
646 kr.
331 kr.
470 kr.

Model Effekt hk / Nm Engangsydelse Ydelse pr. md. Totalomkostning Forbrug blandet  
kørsel km/l

CO2-emission  
g/km

Energiklasse

GLB 200 d Advantage aut. 150 / 320 30.000 kr. 4.995 kr. 155.030 kr. 18,2 144 A

GLB 220 d Advantage aut. 190 / 400 30.000 kr. 5.295 kr. 162.230 kr. 17,9 146 A

GLB 220 d 4MATIC Advantage aut. 190 / 400 30.000 kr. 5.795 kr. 174.230 kr. 17,5 150 A

GLB 200 Advantage aut. 163 / 250 30.000 kr. 4.995 kr. 155.030 kr. 14,5 157 B

GLB 250 Advantage aut. 224 / 350 30.000 kr. 5.895 kr. 176.630 kr. 13,0 174 B

GLB 250 4MATIC Advantage aut. 224 / 350 30.000 kr. 6.095 kr. 181.430 kr. 12,7 179 C

mercedes-benz.dk/privatleasing

EASY PACK el-bagklap med fuldautomatisk åbning 
og lukning. Kontrolleres med et tryk på knappen i 
bilen eller fra nøglen.

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

MBUX, Mercedes-Benz User Experience giver 
en individuelt tilpasset brugeroplevelse med bl.a. 
intelligent stemmekontrol og mulighed for automatiske 
over-the-air-softwareopdatering og touchpad og
touchscreen til indstilling af f.eks. navigation, ambi- 
entebelysning og andre personaliserede tjenester.  
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