
Mercedes-Benz GLC
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. Priser ikke gældende til GLC coupe.

Gældende indtil 31. december 2017.



Comand Online system
Comand navigationssystem. 
(ekskl. hastighedsass. og Live Traffic)

                 

kr. 53.795,-

Indstigningslister
Indstigningslister for, 
med lys.

kr. 6.395,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser Gælder indtil 31.12.2017. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tager 
forbehold for udgåede varer.  

MB Stjerne 
belyst
MB stjerne med lys, 
virker kun ved stil-
stand.

kr. 4.695,-

Garmin Map Pilot
Komplet navigationsssystem med Europakort.
Inkl. Live Traffic. Til biler med Audio 20 CD (kode 522)

Uden touchpad                                                        kr. 10.695,-  
Inklusiv eftermonteret touchpad                             kr. 16.995,-
 

Bakkamera
Komplet eftermontering af kode 218 bakkamera. Guider dig via 
monitor ved bakning. Til biler med Audio 20 CD (kode 522) og 
P65 sædekomfortpakke

                                                        kr. 15.495,- 



LED projektor
Komplet sæt, til begge 
fordøre. (kræver kode 876 -

 indvendig lyspakke).

                 

kr. 1.595,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser Gælder indtil 31.12.2017. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tager forbehold 
for udgåede varer. 

Klædebøjle
Monteret på basisholder
(basisholder er inkluderet i 
prisen)

kr. 875,-

Krog
Monteret på basisholder
(basisholder er inklude-
ret i prisen)

kr. 485,-

Klapbord
Monteret på basisholder
(basisholder er inklude-
ret i prisen)

kr. 1.220,-

Sidespejlhuse
Sorte, sæt med 2 stk.

kr. 2.095,-

Kromlister, luftindtag 
Sæt med 2 stk. 

kr. 1.995,-

Universal Tablet holder
Mont. på basisholder (basisholder er 
inkluderet i prisen). Fastgøres på nak-

kestøtte. Holder passer til div. Samsung Galaxy 

Tablets og div. Apple iPad ś.

  

                        kr. 1.610,-

Køletaske
Rumindhold 24L, 
køler ned til -2 grader

kr. 1.695,-



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser Gælder indtil 31.12.2017. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tager 
forbehold for udgåede varer. 

Cykelholder 
Sammenklappelig, til 2 
cykler
(Kun i forbindelse med 
anhængertræk)

kr. 4.795,-

Anhængertræk
Komplet sæt fuldelektrisk anhængertræk.
Til standard eller med 772 AMG pakke. 

 

220d/250d/350d med dørbetjent funktion                    kr. 25.895,-
220d/250d/350d uden dørbetjent funktion                            kr. 22.395,-

Tagboks
Med åbning i begge 
sider, sort metallic,
Str. 190 x75x40cm

kr. 4.995,-

Tagbærersæt
Alustyle , easyfix 

kr. 2.895,-

Vendemåtte
Bagagerum, med ve-
lour- og gummiside. 
Perfekt pasform.

kr. 895,-

Bagagerumsbakke
Med lav kant,  
perfekt pasform.

kr. 695,-

Cykelholder  
Med plads til 2 cykler. 
Kræver tagbærersæt
             

kr. 1.795,-



Sidebeklædning
Beklædning på siderne, 
8-delt.

kr. 5.595,-

Kromliste bagklap
Giver din GLC et endnu 
mere sportsligt udtryk

kr. 1.995,-

Gummimåttesæt
Komplet sæt
 

kr. 995,-

Ripsmåttesæt
Komplet sæt
 

kr. 795,-

Velourmåttesæt
Komplet sæt
 

kr. 1.095,-

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

kr. 2.895,-

Babysafe  
Barnesæde fra ca. 0-12 

måneder eller 0-13 kg.  For-

sædemontering kun sammen 

med kode U10/U18. (automa-

tisk barnesædegenkendelse). 

           
            kr. 2.995,-

Duoplus  
Barnesæde fra ca. 9 må-

neder til 4 år eller 9-18 kg.  

Forsædemontering kun 

sammen med kode U10/U18 

(automatisk barnesædegen-

kendelse).

kr. 3.595,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser Gælder indtil 31.12.2017. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tager 
forbehold for udgåede varer. 



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser Gælder indtil 31.12.2017. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tager forbehold 
for udgåede varer. 

Trinbræt
Trinbrædt i aluminiums optik med gummiknopper.

kr. 8.395,-

19” Sommerhjul (4)
Letmetalfælge (R39) 
med 235/55R19 kvali-
tetsdæk.Med sensor

kr. 20.995,-

19” Sommerhjul  (2)
Letmetalfælge (48R) 
med 235/55R19 kvali-
tetsdæk. Med sensor

kr. 20.995,-

19” Sommerhjul (3)
Letmetalfælge (75R) 
med 235/55R19 kvali-
tetsdæk. Med sensor

kr. 20.995,-

19” Sommerhjul  (1)
Letmetalfælge (R26)
med 235/55R19 kvali-
tetsdæk. Med sensor

kr. 20.995,-

Tagspoiler 
Giver din GLC et endnu 
mere sportsligt udtryk

kr. 6.495,-

Stænklapper 
Sæt for + bag, til biler 
uden trinbræt og AMG 
styling.

kr. 2.495,-



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser Gælder indtil 31.12.2017. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tager forbehold 
for udgåede varer. 

AMG                    (7)

19” Sommerhjul    
Letmetalfælge (99R) (sort) 
med 235/55R19 kvalitets-
dæk. Med sensor

kr. 35.695,-

AMG                      (6)

19” Sommerhjul   
Letmetalfælge (638) 
(Titangrå) med 235/55R19 
kvalitetsdæk. Med sensor

kr. 35.695,-

20” Sommerhjul  (8)
Letmetalfælge med 
255/45R20 kvalitets-
dæk. Med sensor

kr. 25.895,-

20” Sommerhjul  (9)
Letmetalfælge (R61) med 
255/45R20 kvalitets-
dæk. Med sensor

kr. 25.895,-

AMG                   (11)

20” Sommerhjul    
Letmetalfælge (688) (Ti-
tangrå) med 245/45R20 
kvalitetsdæk. Med 
sensor

kr. 43.995,-

20” Sommerhjul(10)
Letmetalfælge (29R) 
med 255/45R20 kvali-
tetsdæk. Med sensor

kr. 25.895,-

AMG                   (12)

20” Sommerhjul    
Letmetalfælge (698)
(sort) med 255/45R20 
kvalitetsdæk. Med 
sensor

kr. 43.995,-

19” Sommerhjul  (5)
Letmetalfælge med 
235/55R19 kvalitets-
dæk. Med sensor

kr. 20.995,-



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser Gælder indtil 31.12.2017. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige ydelse. Der tager forbehold 
for udgåede varer. 

17” Vinterhjul
Letmetalfælge med 
235/65R17 kvalitets 
vinterdæk. Med sensor

kr. 17.195,-

18” Vinterhjul
Letmetalfælge med 
235/60R18 kvalitets 
vinterdæk. Med sensor

kr. 18.295,-

Låsboltsæt
Sikrer dine hjul mod 
tyveri.

kr. 595,-

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

kr. 99,-


