
Mercedes-Benz A-Klasse
tilbehørspakker.

Bliv flot kørende
Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse på tilbehørspakkerne. 
Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. 
Der kan forekomme lokale afvigelser. 

Gældende indtil 31. december 2018.



Bakkamera
Komplet eftermontering af kode 218 bakkamera.

kr. 15.595,-
Hvis bilen har en af følgende koder 234,459,476,513,631 eller 632                                                kr. 8.995,-

Garmin Map Pilot
Komplet navigations-
system inkl. Live Traf-
fic. Med Europakort.

kr. 4.995,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2018. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der 
tages forbehold for udgåede varer.

8” Multimedie-
skærm
Eftermontering af 
Comand display 
(kode 857).

kr. 5.845,-

Diamantgrill
Eftermontering af 
diamantgrill, med 
krom pins.
 

kr. 6.095,-

Quickpark
Baksensorer monteret 
på bagkofanger. 
Afgiver akustisk signal.

kr. 7.995,-

Diamantgrill
Eftermontering af 
diamantgrill, med 
sorte pins. 
 

kr. 6.095,-

Diamantgrill
Eftermontering af 
AMG A45 grill,  med 
dobbeltlameller i 
sort.
 

kr. 6.295,-



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2018. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tages 
forbehold for udgåede varer.

Tagbærersæt
Alustyle B, quickfix 

kr. 2.395,-

Kidfix XP  
Barnesæde fra ca. 3,5 
til 12 år eller 15-36 kg.  
Ryglæn kan afmonteres. 
Forsædemontering ikke 
mulig.               

kr. 2.895,-

Duoplus  
Barnesæde fra ca. 9 måneder 

til 4 år eller 9-18 kg.  Forsæ-

demontering kun sammen 

med kode U10 (automatisk 

barnesædegenkendelse.)

           
           kr. 3.595,-

Babysafe  
Barnesæde fra ca. 0-12 må-

neder eller 0-13 kg.  Forsæ-

demontering kun sammen 

med kode U10 (automatisk 

barnesædegenkendelse.)

           
            kr. 3.045,-

Spejlhuse 
Sæt med 2 stk. sorte 
spejlhuse.

kr. 2.095,-

 
Indstigningsli-
ster
Med lys.

kr. 5.195,-

Opbevaringsboks under forsæde
Få plads til alle dine småting, med smart opbevaringsrum under 
forsædet. 

kr. 2.045,-



Kromlister
Lister i carbonoptik på kofanger for og bag.
 

kr. 3.195,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2018. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der 
tages forbehold for udgåede varer.

Ski/Snowboard-
holder
Med plads til 4 par ski 
eller 2 snowboards. 
(kræver tagbærersæt)

kr. 1.060,-

Pedalbelægning 
”krom”

manuel gear    kr. 1.095,-
Automatgear   kr.    995,-

 

Tagboks
Tagboks str. 400, sort 
metallic, med åbning i 
begge sider. 
Str. 190 x 75 x 40 cm.

kr. 4.795,-

MB stjerne m. lys 
Oplyst frontstjerne, 
virker kun ved stil-
stand.

kr. 4.695,-

LED Projektor
Lyser med MB logo-
ved åbning af fordøre 
I forbindelse med U62 

lyspakke.

kr. 1.295,-

Køletaske
Rumindhold 24L, kan 
køle til -2 grader 

kr. 1.745,-



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2018. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der 
tages forbehold for udgåede varer.

Bagagerumsbakke
Bagagerumsbakke med 
flad kant. Perfekt pas-
form.

kr. 745,-

 

Ripsmåttesæt
Komplet sæt

 

kr. 800,-

Gummimåttesæt
Komplet sæt

 

kr. 945,-

Velourmåttesæt
Komplet sæt
 

kr. 945,-

Vendbar måtte 
Vendbar måtte til 
bagagerum, sort velour/
gummimateriale.               

kr. 745,-

AMG velourmåtte-
sæt  
Komplet sæt

              kr. 1.080,-

Lastekant beskyt-
telse  
Foldbar beskyttelse ved 

lastning af varer.

                 kr. 335,-

Gummibakker 
Komplet sæt, med forhø-
jede kanter. 

kr. 1.495,-



17” Sommerhjul  (3)
Letmetalfælge (26R) 
Titanium sølv. Med 
225/45R17 kvalitetsdæk. 
Med sensor 

kr. 13.995,-

 17” Sommerhjul   (2)
Letmetalfælge (R69)  
Sort. Med 225/45R17  
kvalitetsdæk.  Med 
sensor

kr. 14.795,-

17” Sommerhjul   (1)
Letmetalfælge (R24) 
Himalaya grå. Med 
225/45R17 kvalitetsdæk. 
Med sensor
 

kr. 12.695,-

Anhængertræk
Svingbart anhængertræk komplet sæt. 
(ikke til biler med AMG pakke).

 A200d / 220d                                                     kr. 17.995,-
A180d/200 benzin                                             kr. 16.895,-

 

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2018. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tages 
forbehold for udgåede varer.

Cykelholder  
Med plads til 2 cykler. 
Sammenklappelig.
Kræver anhængertræk
          

kr. 4.845,-

Cykelholder  
Til 1 stk. cykel. 
Kræver tagbærer-
sæt

kr. 1.495,-

12V stik i bagage-
rum 
Eftermontering af stik i 
bagagerum (kode U35).               

kr. 2.495,-

Opbevaringskasse 
Med 4 skillerum

kr. 630,-



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2018. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der 
tages forbehold for udgåede varer.

17” Sommerhjul   (5)
Letmetalfælge  
Himalaya grå. Med 
225/45R17 kvalitetsdæk. 
Med sensor

 kr. 14.795,-

17” Sommerhjul   (8)
Letmetalfælge  
Tremolite metallic. Med 
225/45R17 kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 14.795,-

17” Sommerhjul   (6)
Letmetalfælge (44R)  
Tremolite metallic. Med 
225/45R17 kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 13.995,-

 

 

17” Sommerhjul   (7)
Letmetalfælge (R11) 
Titanium sølv. Med 
225/45R17 kvalitetsdæk.
Med sensor
 

kr. 13.995,-

 

18” Sommerhjul  (10)
Letmetalfælge (R38) 
Sort. Med 225/40R18  
kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 16.995,-

17” Sommerhjul   (4)
Letmetalfælge  
Titanium sølv. Med 
225/45R17 kvalitetsdæk. 
Med sensor
 

kr. 13.995,-

 

18” Sommerhjul  (9)
Letmetalfælge  
Tremolite metallic. Med 
225/40R18 kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 16.995,-

18” Sommerhjul  (11)
Letmetalfælge (O5R) 
Sort. Med 225/40R18  
kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 16.995,-



18” Sommerhjul  (13)
Letmetalfælge  
Sort/rød fælgkant. Med 
225/40R18 kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 16.995,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2018. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tages 
forbehold for udgåede varer.

AMG                    (19)

18” Sommerhjul
Letmetalfælge (794) 
Titanium grå. Med 
225/40R18 kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 21.495,-

 

18” Sommerhjul  (12)
Letmetalfælge  
Sort. Med 225/40R18  
kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 16.995,-

AMG                    (18)

18” Sommerhjul
Letmetalfælge (791)  
Titanium grå. Med 
225/40R18 kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 22.395,-

18” Sommerhjul  (15)
Letmetalfælge  
Sort. Med 225/40R18  
kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 16.995,-

18” Sommerhjul  (14)
Letmetalfælge (52R) 
Sort. Med 225/40R18  
kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 16.995,-

AMG                   (17)

18” Sommerhjul
Letmetalfælge (646) 
Sort. Med 225/40R18  
kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 22.395,-

18” Sommerhjul (16)
Letmetalfælge  
Sort. Med 225/40R18 
kvalitetsdæk. 
Med sensor

kr. 14.595,-



17” Vinterhjul
Letmetalfælge  
med 205/50R17  
kvalitetsdæk. 
Med sensor.

kr. 13.395,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2018. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tages 
forbehold for udgåede varer.

Ventilafdækning
Prikken over i´et til dine 
hjul. Sæt med 4 stk.

kr. 99,-

Låsboltsæt
Sikrer dine hjul mod 
tyveri.

kr. 595,-

16” Vinterhjul
Letmetalfælge  
med 205/55R16  
kvalitetsdæk. 
Med sensor.

kr. 11.395,-


