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

CO2-emission  
g/km

Energiklasse

GLC 300 e 4MATIC Advanced PLUS 204+1361 / 320+440 50.000 kr. 9.795 kr. 290.230 kr. 200 12
GLC 300 4MATIC Business AMG aut.2 258+203 / 400+440 50.000 kr. 11.225 kr. 324.550 kr. 13,5 168 B

GLC 300 d 4MATIC Business AMG aut.2 269+203 / 550+200 50.000 kr. 11.368 kr. 327.982 kr. 17,9 148 A+

37208

1 AMG eksteriør og interiør er inkluderet som standard på GLC 300 4MATIC Business AMG aut.
2 Brændstofmotor + EQ Boost (integreret 48 volt system).
3 Tillæg til beskatningsgrundlag. Priser på ekstraudstyr kan variere afhængigt af bilens drivline samt CO2 udledning. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere information.

PrivatLeasing. Alle priser er ved en leasingperiode på 24 måneder og 20.000 km pr. år. Totalomkostning er inkl. etableringsomkostning 5.150 kr. 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 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.

Udvalgt standardudstyr

4-vejs lændestøtte
9G-TRONIC automatgear
Active Lane Keeping Assist
Adaptiv fartpilot DISTRONIC
Adaptiv fjernlysassistent
Ambiente belysning Premium
Bagagerumspakke
Blind Spot Assist
Digitalt førerdisplay (12.3")
Digital mediadisplay (11.9")
EASY-PACK bagklap
El-opvarmede forsæder
Fingeraftrykslæser
Forberedelse til Live Traffic Information
Forberedelse til navigation services
Færdselstavleassistent
Interiørlyspakke
KEYLESS-GO startfunktion
LED high performance forlygter 
Memorypakke til forsæder

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

MBUX multimedia system med dansk tale
MBUX Navigation Premium
Mørktonede ruder
Nedfældelige bagsæder (40/20/40)
Opbevaringspakke
Oplyste indstigningslister
Parkeringspakke med bakkamera
Smartphone integrationspakke inkl. trådløs 
Apple CarPlay
Spejlpakke
Stor brændstoftank (ikke PHEV)
Sædekomfortpakke
THERMATIC klimaanlæg (2 zoner)
Trådløs opladning af smartphone
Tyveripakke
Udvidet MBUX funktioner
USB-pakke
Velour bundmåtter
Vinduesvisker med regnsensor

MBUX på dansk. Det ubetinget mest formfuldendte 
infotainmentsystem til dato er blevet endnu bedre og 
forstår nu dansk. Sig blot ordene ‘Hej Mercedes’ – og 
systemet er klar til at hjælpe dig.

Parkeringspakken. Med parkeringssensorer for og bag 
og et bakkamera i høj opløsning finder du nemt plads 
ved kantstenen eller i parkeringshuset uden at komme 
galt afsted.

Adaptiv fartpilot DISTRONIC. Med den radarba-
serede fartpilot holder bilen automatisk afstand til 
forankørende trafik og aflaster særligt føreren på de 
lange stræk og ved køkørsel.

Digitalt cockpit. Instrumentdisplayet på 12,3” og det 
trykfølsomme mediadisplay på 11,9” gør det nemt at 
holde overblikket over alt fra navigation og radio til 
kørecomputer og underholdning.


