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PrivatLeasing

Mercedes C-Klasse sedan.

Advantage indeholder

AVANTGARDE eksteriør/interiør:
- 17” letmetalfælge
- AGILITY CONTROL undervogn
- ARTICO kunstlæder/stof
- LED High Performance forlygter
- Multifunktionssportsrat i nappalæder

Advantagepakke: 
- 10,25” mediadisplay
- HERE Navigation
- Live Traffic information
- Parkeringspakke med bakkamera
- Spejlpakke

Udvalgt standardudstyr

9G-TRONIC automatgear
Active Brake Assist
AUDIO 20
Automatisk klimaanlæg, THERMATIC (2 zoner)
DYNAMIC SELECT kontakt
Dæktryksovervågning
El-opvarmede forsæder
Fartpilot
Interiør lyspakke
KEYLESS-GO startfunktion
Mercedes-Benz nødopkaldssystem
Midterkonsol i sort åbenporet asketræ
Nedfældeligt bagsæde (40/20/40)
Opbevaringspakke
Regnsensor
Stor brændstoftank (66 l)4
Sædekomfortpakke
TIREFIT
Tyverialarm

1 194 hk dieselmotor + 122 hk EQ elmotor. 
2 184 hk benzinmotor + EQ Boost (integreret 48 volts system).
3 211 hk benzinmotor + 122 hk EQ elmotor.
4 Gælder ikke C 300 de aut. Advantage og C 300 e aut. Advantage.
5 Udstyrskoden kan påvirke brændstofforbruget og dermed bilens endelige pris. Kontakt nærmeste 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. Alle oplysninger er pr. 1. juli 2020. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt 
priser. Alle priser er vejledende og gældende til og med 15. september 2020 eller så længe lager haves. Den viste model kan være monteret med ekstraudstyr.

Udvalgt ekstraudstyr, tillægspris pr. md. fra

Active Distance Assist, DISTRONIC  
AIR BODY CONTROL
AMG eksteriør/interiør5  
Anhængertræk 
Head-up display 
Komfort kabinevarmer 
Metallak
Panorama glastag  
Premiumpakke 
Premiumpakke PLUS

125 kr.
841 kr.
433 kr.
274 kr.
595 kr.
733 kr.
149 kr.
871 kr.
904 kr.

2.188 kr.

C-Klassens mange opgraderede detaljer, som f.eks. 
rattet fra S-Klassen, sikrer en endnu mere dynamisk 
køreoplevelse, når C-Klassen betjenes lige så intuitivt 
som en smartphone. Det fulddigitale kombiinstrument 
(ekstraudstyr) giver mulighed for at vise køredata 
på en ny måde, hvor der kan vælges mellem tre 
avancerede visnings- og stilarter. 

HERE navigation med LIVE TRAFFIC Information, og 
det store multimediadisplay er standard. Den 10,25’’ 
store skærm med sine 1.920 x 720 pixels formidler 
infotainment på en klar og intuitiv måde og gør kabinen 
og køreoplevelsen mere eksklusiv med maksimal 
betjeningskomfort.

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.

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.

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

CO2-emission  
g/km

Energiklasse

C 220 d aut. Advantage 194 / 400 35.000 kr. 4.695 kr. 152.830 kr. 19,2 137 A+

C 300 d aut. Advantage 245 / 500 40.000 kr. 5.095 kr. 167.430 kr. 17,5 148 A

C 300 de aut. Advantage 194+1221 / 400+440 40.000 kr. 6.695 kr. 205.830 kr. 83,3 32
C 200 aut. Advantage 184+142 / 280 35.000 kr. 4.095 kr. 138.430 kr. 14,5 157 B

C 300 aut. Advantage 258 / 370 40.000 kr. 4.595 kr. 155.430 kr. 13,9 164 B

C 300 e aut. Advantage 211+1223 / 350+440 40.000 kr.  6.395 kr. 198.630 kr. 66,7 33
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PrivatLeasing

Mercedes C-Klasse sedan.

Udvalgt standardudstyr

9G-TRONIC automatgear
Active Brake Assist
AUDIO 20
Automatisk klimaanlæg, THERMATIC (2 zoner)
DYNAMIC SELECT kontakt
Dæktryksovervågning
El-opvarmede forsæder
Fartpilot
Interiør lyspakke
KEYLESS-GO startfunktion
Mercedes-Benz nødopkaldssystem
Midterkonsol i sort åbenporet asketræ
Nedfældeligt bagsæde (40/20/40)
Opbevaringspakke
Regnsensor
Stor brændstoftank (66 l)4
Sædekomfortpakke
TIREFIT
Tyverialarm

Udvalgt ekstraudstyr, tillægspris pr. md. fra

Active Distance Assist, DISTRONIC  
AIR BODY CONTROL
Anhængertræk 
Head-up display 
Komfort kabinevarmer 
Metallak
Panorama glastag  
Premiumpakke 
Premiumpakke PLUS

125 kr.
841 kr.
274 kr.
595 kr.
733 kr.
149 kr.
871 kr.
451 kr.

1.585 kr.

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

AMG Night Edition:
- 18” AMG letmetalfælge
- 10,25” digital instrumentering
- Active Distance Assist, DISTRONIC
- Ambiente belysning (64 farver)
- AMG body styling
- AMG multifunktionssportsrat i nappalæder
- ARTICO kunstlæder/stof
- Diamantgrill i sort
- LED High Performance forlygter
- Nightpakke
- Sportsundervogn4

Advantagepakke: 
- 10,25” mediadisplay
- HERE Navigation
- Live Traffic information
- Parkeringspakke med bakkamera
- Spejlpakke

1 194 hk dieselmotor + 122 hk EQ elmotor. 
2 184 hk benzinmotor + EQ Boost (integreret 48 volts system).
3 211 hk benzinmotor + 122 hk EQ elmotor.
4 Gælder ikke C 300 de aut. AMG Night Edition og C 300 e aut. AMG Night Edition.

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. Alle oplysninger er pr. 1. juli 2020. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt 
priser. Alle priser er vejledende og gældende til og med 15. september 2020 eller så længe lager haves. Den viste model kan være monteret med ekstraudstyr.

C-Klassens mange opgraderede detaljer, som f.eks. 
rattet fra S-Klassen, sikrer en endnu mere dynamisk 
køreoplevelse, når C-Klassen betjenes lige så intuitivt 
som en smartphone. Det fulddigitale kombiinstrument 
(ekstraudstyr) giver mulighed for at vise køredata 
på en ny måde, hvor der kan vælges mellem tre 
avancerede visnings- og stilarter. 

HERE navigation med LIVE TRAFFIC Information, og 
det store multimediadisplay er standard. Den 10,25’’ 
store skærm med sine 1.920 x 720 pixels formidler 
infotainment på en klar og intuitiv måde og gør kabinen 
og køreoplevelsen mere eksklusiv med maksimal 
betjeningskomfort.

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.

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.

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

CO2-emission  
g/km

Energiklasse

C 220 d aut. AMG Night Edition 194 / 400 35.000 kr. 4.895 kr. 157.630 kr. 19,6 133 A+

C 300 d aut. AMG Night Edition 245 / 500 40.000 kr. 5.295 kr. 172.230 kr. 18,2 144 A

C 300 de aut. AMG Night Edition 194+1221 / 400+440 40.000 kr. 6.895 kr. 210.630 kr. 83,3 32
C 200 aut. AMG Night Edition 184+142 / 280 35.000 kr. 4.395 kr. 145.630 kr. 14,9 152 B

C 300 aut. AMG Night Edition 258 / 370 40.000 kr. 4.795 kr. 160.230 kr. 14,1 160 B

C 300 e aut. AMG Night Edition 211+1223 / 350+440 40.000 kr.  6.595 kr. 203.430 kr. 66,7 33
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