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PrivatLeasing

1 Udstyrskoden kan påvirke brændstofforbruget og dermed bilens endelig pris. Kontakt nærmeste Mercedes-Benz forhandler for yderligere information.

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 kreditvurdering. Alle oplysninger er pr. 1. juli 2020. Der tages forbehold for 
fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Alle priser er vejledende. Den viste model kan være monteret med ekstraudstyr.       
 

Mercedes C-Klasse cabriolet.

Udvalgt standardudstyr

15 mm sænket undervogn
17” letmetalfælge
Active Brake Assist
ADAPTIVE BRAKE med HOLD-funktion
ATTENTION ASSIST
AUDIO 20 USB
Automatisk klimaanlæg, THERMATIC (2 zoner)
Automatisk selefremfører
Fartpilot
Fodgænger beskyttelse
ISOFIX beslag
Køredynamikpakke med selektiv affjedring
LED High Performance forlygter
Mercedes me connect
Regnsensor
Sædevarme
Tyverialarm

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

Krompakke interiør:
- Krom håndtagsafslutning
- Krom omkring betjeningspanel af el-ruder
- Krom omkring højttalere
- Krom ventilationsringe
  

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 ekstraudstyr, tillægspris pr. md. fra

Active Distance Assist, DISTRONIC  
Advantagepakke
AMG interiør/eksteriør1  
Førerassistentpakke PLUS
Head-up display
Klimasæder m. ventilation og varme, foran 
Metallak
Nedfældeligt anhængertræk  
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS

125 kr.
1.059 kr.

782 kr.
655 kr.
595 kr.
454 kr.
149 kr.
274 kr.

1.807 kr.
3.177 kr.

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 50.000 kr.  8.695 kr. 263.830 kr. 18,2 144 A

C 300 d aut. 245 / 500 65.000 kr. 7.995 kr. 262.030 kr. 16,9 155 A

C 200 aut. 184 / 280 50.000 kr. 7.195 kr. 227.830 kr. 13,2 172 B

C 300 aut. 258 / 370 65.000 kr. 7.195 kr. 242.830 kr. 13,2 172 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. 

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 forlygterne med deres 
karakteristiske udseende er med til at gøre det mere 
sikkert at køre i mørke. De giver altid det bedst mulige 
udsyn med en bred lysdistribution foruden tågelygte-
funktion samt LED baglygter med lavt energiforbrug. 

Parkeringspakke m. bakkamera samt parkerings- 
sensor for og bag inkl. parkeringshjælp. Med førerens 
accept hjælper systemet med at finde en parkerings-
plads og styrer bilen på plads.
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