
PrivatLeasing

Ny Mercedes C-Klasse sedan.

1 204 hk benzinmotor + 129 hk EQ elmotor.
2 Brændstofmotor + EQ Boost (integreret 48 volt system).
3 AMG eksteriør og interiør er inkluderet som standard på C 300 d Advantage AMG aut. og C 300 Advantage AMG aut.
4 Tillæg til md. leasingydelse. 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 fra 1. januar 2022. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller specifikationer. 
Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.

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

CO2-emission  
g/km

Energiklasse

C 300 e Advantage aut. 204+1291 / 300+440 50.000 kr. 6.095 kr. 201.430 kr. 166,7 13
C 220 d Advantage aut. 200+202 / 440+2002 35.000 kr. 5.595 kr. 174.430 kr. 21,7 120 A+

C 300 d Advantage AMG aut.3 265+202 / 550+2002 40.000 kr. 6.095 kr. 191.430 kr. 19,6 133 A+

C 200 Advantage aut. 204+202 / 300+2002 35.000 kr. 5.695 kr. 176.830 kr. 15,6 146 A

C 300 Advantage AMG aut.3 258+202 / 400+2002 40.000 kr. 6.195 kr. 193.830 kr. 14,9 152 B

mercedes-benz.dk/privatleasing

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.
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Udvalgt ekstraudstyr, diesel/benzin4

AMG eksteriør og interiør
Anhængertræk 
Førerassistentpakke Plus
Lydisolerende ruder 
Metallak
Premiumpakke 
Premiumpakke PLUS

500 kr.
302 kr.
176 kr.

79 kr.
124 kr.

1.015 kr.
1.554 kr.

Udvalgt ekstraudstyr, plug-in hybrid4

AMG eksteriør og interiør
Anhængertræk 
Førerassistentpakke Plus
Lydisolerende ruder 
Metallak
Premiumpakke 
Premiumpakke PLUS

200 kr.
236 kr.
137 kr.

64 kr.
73 kr.

756 kr.
1.158 kr.

Udvalgt standardudstyr

4-vejs lændestøtte
9G-TRONIC automatgear
Active Lane Keeping Assist
Digital radio
DYNAMIC SELECT
Fingeraftrykssensor
Forberedelse til Live Traffic Information
Forberedelse til navigation services
Hastighedstavleassistent
KEYLESS-GO startfunktion
Mercedes-Benz nødopkaldssystem
Nedfældeligt bagsæde (40/20/40)
Opbevaringspakke
Regnsensor
Remote Services
Smartphone integrationspakke
Spejlpakke
THERMATIC automatisk klimaanlæg (2 zoner)
TIREFIT
Trådløs opladning af smartphone (foran)
Tyveripakke

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

AVANTGARDE eksteriør og interiør:
- 17” letmetalfælge
- Active Distance Assist DISTRONIC
- Adaptiv fjernlysassistent
- Ambiente belysning
- ARTICO kunstlæder/stof, sort
- El-opvarmede forsæder
- Interiørlister i sølvgrå diamant-look
- Komfortsæder
- LED high performance forlygter
- Midterkonsol i sølvgrå diamant-look
- Multifunktionssportsrat i læder
- Taghimmel, krystalgrå
- Velour bundmåtter

Advantagepakke:
- 11,9” digitalt mediadisplay
- 12,3” digitalt instrumentdisplay
- Blind Spot Assist
- MBUX navigation Premium (inkl. dansk tale)
- Parkeringspakke med bakkamera


