
Opgrader din GLE Coupe!
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.



Comand online System
Comand navigationssystem.
(ekskl. hastighedsass. & Live Traffic)

kr. 54.195,-

Navigationssystem Garmin Map Pilot
Komplet navigationssystem. (med Audio 20 CD), inkl. Live Traffic.
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 tager 
forbehold for udgåede varer. 

8” Multimedieskærm
Eftermontering af Comand display (kode 857).

kr. 5.845,-

Trinbræt
Aluminium look side-
trin med gummiknop-
per, komplet sæt. Med 
lys.

kr. 14.745,-

Spejlhuse 
Sæt med 2 stk. sorte 
spejlhuse.

kr. 3.595,-



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 tager 
forbehold for udgåede varer. 

Bagagerumsbakke
Med lav kant, perfekt 
pasform.

kr. 845,-

Anhængertræk
Fuldelektrisk anhængertræk

                                                                         kr. 49.995,-

Cykelholder  
Med plads til 2 cykler. 
Sammenklappelig.
(Kræver anhængertræk)

kr. 4.845,-

Cykelholder  
Til 1 cykel. 
(Kræver tagbærersæt)

kr. 1.495,-

Vendemåtte
Til bagagerum med 
velour- og gummibe-
lægning.

            kr. 945,-

AMG dørpin
Flot design, til 4 døre.

kr. 1.045,-

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 tager 
forbehold for udgåede varer. 

Krog
Monteret på basishol-
der
(basisholder er inkluderet i pris)

kr. 540,-

Klapbord
Monteret på basishol-
der. 
(basisholder er inkluderet i pris)

kr. 1.290,-

Klædebøjle
Monteret på basishol-
der.
(basisholder er inkluderet i pris)

kr. 940,-

Basisholder
Grundholder til 
nakkestøtte system

kr. 245,-

Universal Tablet holder
Mont. på basisholder.

Holder passer til div. Samsung Galaxy Tablets og div. Apple iPad´s.

(basisholder er inkluderet i pris)

     

                                                                                                                                             kr. 1.490,-

Stjerne med lys
LED sæt som lyser din 
MB stjerne  
i kølergrillen op. Virker 
kun ved stilstand. 
(Ikke sammen med Distronic).

kr. 4.795,-

 Indstigningslister
Belyste, flot finish, 
2-delt. 
(Uden Ambientebelysning).

kr. 4.945,-



 Kromlister 
”Finnesæt”
Kromlister ved mo-
torhjelm.

kr. 2.595,-

Krompedaler
Flot design

kr. 1.695,-

LED Projektor
Lyser med MB logo 
ved åbning af fordø-
re.
I forbindelse med kode 876.

kr. 1.295,-

Velourmåttesæt
Komplet sæt

 

kr. 1.230,-

Gummibakkesæt
Komplet sæt gummi-
bakker

 

kr. 1.665,-

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 tager 
forbehold for udgåede varer. 

Tagbærersæt
Alustyle B

kr. 5.195,-

AMG velourmåtte-
sæt  
Komplet sæt

              kr. 1.245,-

AMG LED Projek-
tor
Lyser med AMG logo-
ved åbning af fordøre 
I forbindelse med kode 876..

kr. 1.445,-



20” Vinterhjul
Letmetalfælge med 275/50R20 Pirelli MO kvalitetsdæk.
Med sensor.

kr. 25.795,-

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

kr. 2.895,-

Køletaske
Rumindhold 24L, køler 
ned til -2 grader

kr. 1.745,-

Tagboks
Sort metallic, str. L
Åbning i begge sider. Str. 
190 x 75 x 40cm

kr. 4.795,-

Babysafe  
Barnesæde fra ca. 0-12 

måneder eller 0-13 kg.  For-

sædemontering kun sammen 

med kode U10/U18. (automa-

tisk barnesædegenkendelse). 

            
              kr. 3.045,-

Duoplus  
Barnesæde fra ca. 9 måneder 

til 4 år eller 9-18 kg. Forsæ-

demontering kun sammen 

med kode U10/U18 (automa-

tisk barnesædegenkendelse).

kr. 3.595,-

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 tager 
forbehold for udgåede varer. 

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

kr. 1.060,-



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 tager 
forbehold for udgåede varer. 

21” Sommerhjul                                                                                           (2)
Letmetalfælge (R76), Himalaya grå, med 275/45R21 - 315/40R21 
kvalitetsdæk. Med sensor.

kr. 30.495,-

21” Sommerhjul                                                                      (1)
Letmetalfælge (81R) Himalaya grå, med 275/45R21 - 315/40R21 
Continental MO kvalitetsdæk. Med sensor.

kr. 26.995,-

AMG 21” Sommerhjul                                                            (4)
Letmetalfælge (650) Himalaya grå, 
med 275/45R21 - 315/40R21 Continental MO kvalitetsdæk.
Med sensor.

                                                                 kr. 38.595,-

21” Sommerhjul                                                                                           (3)
Letmetalfælge (R77) Vanadium sølv, 
med 275/45R21 - 315/40R21 kvalitetsdæk. 
Med sensor.

kr. 30.495,-



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 tager 
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,-

AMG 22” Sommerhjul                                                                 (7)
Letmetalfælge (671) Glanspoleret sort, 
med 285/40R22 - 325/35R22 kvalitetsdæk. 
Med sensor.
Kun i forbindelse med kode 468/ Active curve system

                                                                     kr. 48.595,-

AMG 22” Sommerhjul                                                                 (6)
Letmetalfælge (759) Glanspoleret sort, 
med 285/40R22 - 325/35R22 kvalitetsdæk. 
Med sensor.
Kun i forbindelse med kode 468/ Active curve system

                                                                     kr. 48.595,-

AMG 22” Sommerhjul                                                                 (5)
Letmetalfælge (667) Himalaya grå, 
med 285/40R22 - 325/35R22 kvalitetsdæk. 
Med sensor.
Kun i forbindelse med kode 468/ Active curve system

                                                                     kr. 48.595,-


