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PrivatLeasing

Mercedes GLC SUV.
Model

Effekt hk / Nm

Engangsydelse

Ydelse pr. md.

Totalomkostning

Forbrug blandet
kørsel km/l

CO2-emission
g/km

Energiklasse

GLC 300 de 4MATIC aut.

194+1221 / 400+440

45.000 kr.

7.595 kr.

232.430 kr.

58,8

46

GLC 300 e 4MATIC aut.

211+1222 / 350+440

45.000 kr.

7.495 kr.

230.030 kr.

50,0

46

GLC 220 d aut.

194 / 400

40.000 kr.

7.295 kr.

220.230 kr.

16,9

154

A

GLC 220 d 4MATIC aut.

194 / 400

40.000 kr.

7.595 kr.

227.430 kr.

16,9

156

A

GLC 300 d 4MATIC aut.

245 / 500

50.000 kr.

7.995 kr.

247.030 kr.

15,4

169

B

GLC 400 d 4MATIC aut.

330 / 700

60.000 kr.

9.395 kr.

290.630 kr.

14,3

185

C

GLC 200 4MATIC aut.

197 / 320

40.000 kr.

7.395 kr.

222.630 kr.

12,3

183

C

GLC 300 4MATIC aut.

258 / 370

50.000 kr.

7.795 kr.

242.230 kr.

12,3

183

C

Udvalgt standardudstyr

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

Udvalgt ekstraudstyr, tillægspris pr. md. fra4

18” letmetalfælge i triple 5-eget AERO design
4-vejs lændestøtte
Active Brake Assist
Advantagepakke:
- 10,25” mediadisplay
- Navigationspakke (MBUX)
- Parkeringspakke med bakkamera
- Spejlpakke
ARTICO kunstlæder på instrumentbord og dørsider
ARTICO kunstlæder/stof, sort
Automatisk klimaanlæg, THERMATIC (2 zoner)
Dobbelt kopholder
DYNAMIC SELECT
EASY-PACK bagklap
Eksklusiv interiør
Eksteriør krompakke

El-opvarmede forsæder
Fartpilot
Interiør lyspakke
Interiørlister i børstet aluminium
KEYLESS-GO startfunktion
LED High Performance forlygter
MBUX multimediasystem
Midterkonsol i sort åbenporet asketræ
Multifunktionssportsrat i nappalæder
Opbevaringspakke
Regnsensor
Stor brændstoftank (66 l)3
Taghimmel, sort
Tyverialarm
Varmeisolerende og mørktonede ruder
Velour bundmåtter

Active Distance Assist, DISTRONIC
AMG interiør/eksteriør5
Anhængerpakke
Førerassistentpakke
Metallak
Off-road eksteriør
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS

166 kr.
602 kr.
436 kr.
868 kr.
124 kr.
141 kr.
688 kr.
1.522 kr.

1 194 hk dieselmotor + 122 hk EQ elmotor.
2 211 hk benzinmotor + 122 hk EQ elmotor.
3 Gælder ikke GLC 300 de 4MATIC aut. og GLC 300 e 4MATIC aut.
4 Prisen på ekstraudstyr til GLC 300 de 4MATIC aut. og GLC 300 e 4MATIC aut. kan variere ift. den angivne pris. Prisen vil dog aldrig overstige det angivne beløb. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere information.
5 Udstyrskoden kan påvirke brændstofforbruget og dermed bilens endelige pris. 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 2021. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller specifikationer.
Desuden gælder, at priserne er baseret på en politisk flertalsaftale om at ændre registreringsafgifterne med virkning fra den 18. december 2020. Da de nye registreringsafgifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt.
forekomme ændringer af afgifternes størrelse og virkningstidspunktet. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

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

mercedes-benz.dk/privatleasing

Parkeringspakke med bakkamera samt parkerings- Integreret 10,25” touchskærm, der synes at svæve
sensor for og bag, som letter parkeringen, selv når
let hen over midterkonsollen i åbenporet asketræ, giver
pladsen er lille.
maksimal elegance og fuld fleksibilitet i betjening
af bilen.

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.

