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Voorwoord
Welkom in de wereld van Mercedes-Benz.

Door uw interesse te uiten voor een wagen met de ster, maakt u een
uitstekende keuze. Die garandeert u niet alleen kwaliteit, betrouwbaarheid,
veiligheid en technisch vernuft, maar ook dynamisch design, maximaal
comfort en een unieke rijervaring. Want elke Mercedes-Benz weerspiegelt
onze passie voor auto’s - al meer dan honderd jaar.
Maar het merk Mercedes-Benz biedt u niet alleen voortreffelijke auto’s, maar
ook een uitgebreid serviceaanbod. Zo blijft u mobiel, om het even waar u zich
bevindt of waar u naar toe op weg bent.
Op de volgende pagina’s geven wij u een overzicht van de vele
uitrustingsmogelijkheden van uw droomauto. Bij uw keuze zal u vaststellen
dat de standaarduitrusting al heel uitgebreid is en dat u de wagen op vele
manieren kan personaliseren. Zo wordt rijden exclusief, aangenaam en veilig.
Maar wat een Mercedes-Benz echt een auto met de ster maakt, ervaart u pas
in de praktijk - als u de auto bekijkt, toetsen indrukt, in de zetels gaat zitten
en natuurlijk vooral tijdens het rijden.
Spreek met uw Mercedes-Benz verkoopsafgevaardigde, als u nog vragen hebt.
Voor een antwoord trekt hij graag tijd voor u uit.
Uw Mercedes-Benz team
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Catalogusprijzen GLK-Klasse
Versie: SUV 5 zitplaatsen, 5 deurs
Aanbevolen
catalogusprijs

Type

STandaard
Overbrenging

CILINDERAANTAL/
INHOUD (cm3)

Vermogen
(kW/PK)

Fiscaal
gemiddeld
vermogen (PK) verbruik (L/100 km)**

DIESEL (EU5)

CO2-emissie
(g/km) **

M

A

M

A

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

GLK 200 CDI
BlueEFFICIENCY

6M

4/2.143

100 (136) / 105 (143)

11

5,5

5,6

143

145

30.400

36.784,00

495,52

GLK 220 CDI
BlueEFFICIENCY

6M

4/2.143

120 (163) / 125 (170)

11

5,5

5,6

143

145

32.100

38.841,00

523,23

GLK 220 CDI 4MATIC
BlueEFFICIENCY

7A

4/2.143

120 (163) / 125 (170)

11

-

6,1

-

159

35.800

43.318,00

583,54

GLK 220 BlueTEC
4MATIC (EU6)

7A

4/2.143

120 (163) / 125 (170)

11

-

6,1

-

159

36.800

44.528,00

599,84

GLK 250 BlueTEC
4MATIC (EU6)

7A

4/2.143

150 (204)

11

-

6,1

-

159

39.500

47.795,00

643,85

GLK 350 CDI 4MATIC
BlueEFFICIENCY

7A

V6/2.987

195 (265)

15

-

6,9

-

179

44.200

53.482,00

720,46

7A

V6/3.498

225 (306)

18

-

8,1

-

189

44.500

53.845,00

725,35

BENZINE (EU5)
GLK 350 4MATIC
BlueEFFICIENCY
M: Manueel geschakeld
A: Automaat

*

Financiële renting 60 maanden. Bevat enkel de financiële huur excl. BTW. Koopaanbod : 20 % + BTW. Financiële renting is bestemd voor professioneel gebruik. Niet bestemd voor particulieren.
De aangeduide huurprijzen gelden slechts als inlichting, en gelden onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier en tariefwijzigingen.
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW : BE 0405.816.821 - RPR Brussel.
** Standaardwaarde: variabel naargelang de uitvoering van de wagen.
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Standaardversie met optionele velgen, code 19R en dakrails, code 720

Standaarduitrusting

Multifunctioneel stuurwiel

THERMATIC

Buitenspiegels

Binnenbekleding stof

Koplampen

Achterlichten

LED - dagrijlichten

Velg, code 603

Velg, code R44
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Belgische standaarduitrusting van de GLK-Klasse
Alle motorisaties
Transmissie en overbrenging

Stuurwiel

Selectief dempingssysteem AGILITY CONTROL

Stuurbekrachtiging AGILITY CONTROL met veiligheidskolom

Manuele 6-gang versnellingsbak (enkel voor modellen met 2-wheel-drive)

Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar

7G-TRONIC PLUS automatische transmissie met TEMPOMAT cruise control en
snelheidsbegrenzer SPEEDTRONIC (enkel  voor 4MATIC )

Multifunctioneel stuurwiel met 12 knoppen in 3-spaaksdesign bekleed met nappa
leder, code 442

Dieselpartikelfilter ( Op CDI - & BlueTEC motorisaties)

Klimaatregeling

ECO Start/Stop-functie

Automatische 2-zone klimaatregeling THERMATIC met stoffilter en recirculatiefunctie

Elektronische tractiecontrole 4ETS voor modellen met permanente 4-wielaandrijving 4MATIC

Licht, zicht, beglazing

Zetels

Buitenspiegels in koetswerkkleur, elektrisch regelbaar en verwarmd met geïntegreerde knipperlichten

Indicator voor het dragen van de gordels achteraan via het multifunctioneel display

Knipperlichtbediening met comforttipschakeling

Gordelspanner en spankrachtbegrenzer vooraan en aan de buitenste plaatsen
achteraan

3de remlicht met LED-technologie

Hoofdsteunen (x 5) verstelbaar vooraan en achteraan, actieve hoofdsteunen vooraan NECK-PRO

Automatische koplampactivering/-uitschakeling

ISOFIX kinderzitbevestiging achteraan met Top-Tether bevestigingspunten
3-puntsveiligheidsgordels (x 5), in hoogte verstelbaar vooraan en automatische
gordelverstelling op de buitenste achterplaatsen
Bezettingsdetectie op de passagierszetel
Semi-elektrische voorzetels (hoogte en rugleuning) met mechanische lendensteun
aan de bestuurderskant

Koplampen met heldere beglazing en H7-reflectietechnologie
Elektrisch bediende ruiten (x 4) met comfortfunctie en anti-klemfunctie
Verlichting van passagiers- en bagageruimte
Achterruitenwisser met intervalregeling en automatische inschakeling bij inschakelen van achteruitversnelling
Elektrisch verwarmde achterruit met tijdschakelaar
Achterlichten met LED - technologie

Neerklapbare achterbank 1/3-2/3 met comfortbediening in de koffer

Automatische activatie van binnenverlichting bij ontgrendelen van het voertuig

Interieur, binnenbekleding, sierelementen

LED - dagrijlicht in voorbumper

Binnenbekleding in zwarte stof, code 021

Leeslamp en verlichting van de centrale console in de binnenspiegel

Sierelementen in aluminium, code H79

Zonneblinden met verlichte spiegels (x 2)

Rokerskit (wegval mogelijk)

Elektrisch bediende niveauregeling van de koplampen
Warmtewerende beglazing en gelaagde achterruit
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* Voorwaarden: zie pagina 5

Infotainment, navigatie en communicatie

Opbergruimtes

Radio Audio 20 RDS met CD lezer (MP3 compatibel), 5,8"-scherm, geïntegreerde
Bluetoothfunctie 1), Audio Streaming & USB-slot en AUX Line-In in opbergvak
centrale armsteun vooraan, code 523

Opbergruimte voor schakelpook en onder armsteun

12V-stekker vooraan, achteraan en in de koffer
Vooruitrusting Becker Map Pilot, code 508
1) Meer informatie over de compatibiliteit vindt u op www.mercedes-benz.com/connect
Veiligheids- en assistentiesystemen
Adaptive Brake met HOLD-functie

Armsteun achteraan klapbaar
Handschoenkast verlicht, geklimatiseerd en vergrendelbaar
Pompadourtassen aan rugleuning voorzetels
Kleerhaken geïntegreerd in het kofferdeksel (x 2)
Opbergnet in de koffer (links) en tassenhaken
Banden en velgen

Adaptieve remlichten met knipperfunctie

Lichtmetalen velgen in 7-spaaks design 7,5J x 17 ET47,5 ; Bandenmaat 235/60 R17,
code 603 voor 4-cilinders en R44 voor 6-cilinders

Frontale, laterale en heupairbags voor bestuurder en passagier ;
knieairbag voor bestuurder en windowbags vooraan en achteraan

Noodreservewiel (optioneel: gratis tirefit), code 669. Reservewiel niet beschikbaar
voor de BlueTEC motorisaties.

Noodremassistentie (BAS)

Andere uitrustingen

Aanduiding van buitentemperatuur, remslijtage, oliepeil en koelwater

Brandstoftank 66l (code 916)

Actieve motorkap (reversibel, voetgangersbescherming)
Bandenspanningingsverliesindicator

Buitentemperatuurmeter, digitale tijdweergave, toerenteller, combi-instrument met
3 analoge tellers, digitale reismeter

Regensensor met 2 intervalsnelheden

Binnenkofferdrempel in zwarte kunststof

Bescherming van de deurdrempels

Radiatorrooster vooraan met chroomsierstrips

Veiligheidsdriehoek, verbanddoos en brandblusser

Portiergrepen in koetwerkkleur

Waarschuwingssignaal voor geactiveerde handrem en voor het niet dragen van
veiligheidsgordels

EASY-PACK  afdekking van de laadruimte, code 722

Indicator onderhoud ASSYST

Extra uitrusting voor de V6 - motorisaties GLK 350 BlueEFFICIENCY en
GLK 350 CDI

Attention Assist, vermoeidheidssensor

Chroompakket, code 900

Anti-diefstal en afsluitsystemen

Intelligent Light System met adaptieve grootlichtassistent, code 622

Sleutel met chroomoptiek

17" velg, code R44

Slot met automatische vergrendeling en crash-sensor voor noodontgrendeling

* Voorwaarden: zie pagina 5
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GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Maandelijkse
huur*

- Sportpakket Interieur

P95

l l l l l l l

600

726,00

10,22

- Binnenbekleding in zwart leder met contrastsiernaden
in alpacagrijs (enkel in verbinding met Sportpakket
Interieur)

231

l l l l l l l

1.918

2.320,78

32,68

Specifieke boordinstrumenten met kokervormige klokken en witte
achtergrond
Binnenbekleding ARTICO/DINAMICA zwart met contrastsiernaden in
alpacagrijs, code 921
Versnellingspook in nappa leder met sierelement in chroom
Sierelementen in Aluminium met reliëfstructuur, code 739
Sportpedalen in edelstaal met rubbernoppen
Omkeerbare vloermat in de koffer
Vloermatten voor- en achteraan
Inleg in deurpaneel ARTICO met contrastsiernaden

Combi-instrument q
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Aanbevolen
catalogusprijs

Code

Sportzetels vooraan

Deurpaneel ARTICO p

Aanbevolen
catalogusprijs

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

Nappa-lederen stuurwiel in 3-spaaksdesign met 12 knoppen, geperforeerde gripelement en schakelpeddels 1)
Binnenbekleding ARTICO/DINAMICA p

GLK 220 CDI BE

Sportpedalen p

GLK 200 CDI BE

SPORTPAKKET INTERIEUR

* Voorwaarden: zie pagina 5
1) Schakelpeddels aan stuurwiel enkel in combinatie met automatische versnellingsbak (427)

EUR

excl. BTW

EUR

incl. BTW

EUR

incl. BTW

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Code

- Chroom pakket

900

l l l l l o o

GLK 350 4M BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

GLK 220 CDI BE

Chroom pakket
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

incl. BTW

600

726,00

10,22

p Kofferdrempel

Inhoud
Dakrails in aluminium
Beschermplaat vooraan en achteraan in chroom

p Beschermplaat voor en achter in chroom

Specifieke radiatorrooster met 2 lamellen in chroom
Binnenkofferdrempel in chroom
Buitenkofferdrempel in chroom
Chroomsierstrips onder zijramen
Zijschorten in koetswerkkleur

p Dakrails in aluminium
q 2-lamellen grille chroom

* Voorwaarden: zie pagina 5

11

12

p

AMG Sportpakket Exterieur met als bijkomende opties: verbrede instapdrempels, ILS, velgen 20" (code753), panoramisch dak

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Code

- AMG Sportpakket Exterieur 1)

P31

l l l l l l l

GLK 350 4M BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

GLK 220 CDI BE

AMG SPORTPAKKET EXTERIEUR1)
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

incl. BTW

2.193

2.653,53

35,75

p Specifiek design voorbumper

Inhoud
Specifieke AMG voor- en achterbumper
Zijschorten in koetswerkkleur

p LED dagrijlichten

Specifieke AMG LED-dagrijverlichting
19" AMG lichtmetalen velgen in 5-spaaksdesign, code 752
V : 7,5J x 19 ET 47 (235/50 R19)
A: 8,5J x 19 ET 52 (255/45 R19)
Sportophanging, code 486

p Velg, code 752

* Voorwaarden: zie pagina 5
1) Enkel in combinatie met het Chroompakket, code 900
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Opties

Trekhaak

Becker Map Pilot

COMAND Online

Harman Kardon Soundsysteem

Intelligent Light System

Keyless GO

Memory-pakket

Panoramadak

Parking-Pakket

THERMOTRONIC
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Zetels & Stuur
Memory Pack (stuurwiel, voorzetels, buitenspiegels)
met elektrische lendensteunverstelling voor de zetels vooraan (4 richtingen)
AKSE - automatische kinderzit detectie op passagierszetel vooraan1)
Enkel voor kinderzetels erkend door Mercedes-Benz en uitgerust met een Transponder.
1) Standaard in combinatie met binnenbekleding leder designo.
Verwarmde zetels vooraan
Geklimatiseerde zetels vooraan 1)
1) Enkel in combinatie met lederen interieur, zetelverwarming (873) is inbegrepen  
Comforthoofdsteunen vooraan 1)
1) Niet in combinatie met zwarte binnenbekleding, code 021 van het Sportpakket Interieur, code P95
Verwarmd stuurwiel 1)
1) Enkel in combinatie met autom. versnellingsbak (427) en Memory-pakket (P64)
Interieur, binnenbekleding en sierelementen
Binnenbekleding kunststofleder ARTICO
Leder Lugano, mechanische lendensteun voor bestuurder en passagier inbegrepen
1) In combinatie met het Sportpakket Interieur, code P95
Leder Lugano in combinatie met Sportpakket Interieur, code P95 1)
1) Zwart leder met contrastsiernaden in alpacagrijs

16

* Voorwaarden: zie pagina 5

GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

799

GLK 220 BlueTEC 4M

Koetswerkkleuren
- Metaalkleur
- Specifieke metaalkleur diamantwit

GLK 220 CDI 4M BE

Code

GLK 220 CDI BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Opties
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

l l l l l l l
l l l l l l l

796
1.530

963,16
1.851,30

12,97
24,94

P64

l l l l l l l

1.275

1.542,75

21,73

U18

l l l l l l l

51

61,71

0,87

873
401

l l l l l l l
l l l l l l l

332
1.102

401,72
1.333,42

5,41
18,78

436

l l l l l l l

255

308,55

4,35

443

l l l l l l l

265

320,65

4,52

12x
22x

l l l l l l l
l l l l l l l

231

l l l l l l l

439
2.050
1.887
1.918

531,19
2.480,50
2.283,27
2.320,78

7,16
34,93
32,15
32,68















Exclusief designo lederen interieur 1)
- zetels in tweekleurig designo leder met monogram designo (kleuren: lichtbruin (X63), corteccia
(X89) of porselein (X87))
- Dakhemelbekleding in zwarte stof
- Specifieke zwarte vloermatten met monogram designo
- Inleg in deurpaneel in ARTICO leder met contrastsiernaden
- Automatische kinderzitherkenning, code U18
1) Niet in combinatie met vloermatten velours, code U12 of geklimatiseerde zetels, code 401
Dakhemel in stof
- Zwart1)
- Beige2)
- Grijs3)
1) Enkel in combinatie met binnenbekleding, code 021,121,128,221,224,231,921

GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Code

GLK 220 CDI BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Opties

X63-X89 l l l l l l l
-X87

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

2.958

3.579,18

50,40

51U
54U
58U

m m m m m m m
m m m m m m m
m m m m m m m

739
731
736

l l l l l l l
l l l l l l l
l l l l l l l

235
235
235

284,35
284,35
284,35

4,00
4,00
4,00

581

l l l l l l l

602

728,42

10,26

228

l l l l l l l

1.397

1.690,37

23,80

2) Enkel in combinatie met binnenbekleding, code 125 of 225
3) Enkel in combinatie met binnenbekleding, code 021, 121, 128, 221
Sierelementen
- Aluminium 1)
- Glanzend bruin wortelnotenhout
- Glanzend zwart essenhout
1) Standaard in combinatie met Sportpakket Interieur, code P95
Klimatisatiesystemen
Automatische comfort klimaatregeling THERMOTRONIC met 3 zones
Restwarmte benutting, stof- en koolstoffilter, lucht- en solarsensor en bediening voor ventilatie
achteraan met booster inbegrepen
Standverwarming en verluchting met afstandsbediening

* Voorwaarden: zie pagina 5
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Daksystemen
Zwarte dakrails 1)
1) Niet in combinatie met chroompakket, code 900
Panoramisch schuifdak in glasuitvoering
Telematica
Radio Audio 20 met CD-wisselaar voor 6 CD's
CD-lezer (MP3-compatibel), Bluetooth1), AUX-IN combinatie
1) Meer informatie over de compatibiliteit vindt u op www.mercedes-benz.com/connect
Becker® MAP PILOT
Navigatiemodule voor Radio Audio 20 (523 of 510) met bediening via de CONTROLLER,
2D/3D-kaarten, TMC, spraakbediening voor ingave van bestemmingsgegevens, steminstructies
via de luidsprekers van de wagen en update van de kaarten en de software via internet
COMAND Online met vocale bediening LINGUATRONIC
7" TFT-scherm, radio, DVD-lezer audio/video (MP3-compatibel), HDD-navigatie met 3D-kaart
weergave (met 3 jaar gratis update van navigatiedata), Bluetooth1), TMC Touring Mobilis
(verkeersinformatie), SDHC-kaartlezer voor geheugenkaarten, Music Register 10GB
(voor mp3-, wma- & aac-bestanden) en snelheidslimitassistent (herkenning snelheidsborden)
- met CD/DVD-lezer (1CD/DVD)
- met geïntegreerde CD/DVD-wisselaar (6CD/DVD's)
1) Meer informatie over de compatibiliteit vindt u op www.mercedes-benz.com/connect
Digitale radiotuner (DAB)
Enkel in combinatie met Radio-cd Audio 20 (510) of COMAND Online (527/512)
TV-Tuner1)
1) Enkel in combinatie me COMAND Online, code 527/512
Surround Sound System harman kardon LOGIC71)
12 Luidsprekers, 510 Watt. Bij COMAND Online geluidsbelevenis Dolby Digital 5.1 en DTS mogelijk
1) Enkel in verbinding met Radio-cd Audio 20 (510) of COMAND Online (527/512)
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GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

720

GLK 220 CDI 4M BE

Code

GLK 220 CDI BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Opties
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

l l l l l l l

265

320,65

4,52

413

l l l l l l l

1.448

1.752,08

23,60

510

l l l l l l l

306

370,26

5,21

509

l l l l l l l

796

963,16

12,97

527
512

l l l l l l l
l l l l l l l

2.722
3.028

3.293,62
3.663,88

46,38
51,60

537

l l l l l l l

418

505,78

7,12

865

l l l l l l l

1.010

1.222,10

17,21

810

l l l l l l l

765

925,65

13,04

Zichtbaarheid
Intelligent Light System met Bi-Xenonkoplampen en adaptieve grootlichtassistent
- Intelligent Light System (ILS): Bi-Xenon koplampen met afslagverlichting via mistlampen,
automatische hoogteregeling, actieve bochtenverlichting en aanpassing van lichtverdeling/
intensiteit, LED dagrijlichten vooraan en LED knipperlichten in lichtblokken achteraan
- Koplampsproeiers (standaard met code 622)

GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

Comfort GSM-vooruitrusting met universele interface UHI 1)
Gebruik voertuigantenne voor optimaal ontvangst en uitgebreide telefoonfuncties, voor verschillende mogelijke cradles (zie accessoires Mercedes-Benz)
1) Meer informatie over de compatibiliteit vindt u op www.mercedes-benz.com/connect
Media Interface (UCI) 1)
Universele interface in de centrale armsteun vooraan voor verschillende types audiotoestellen
(bv: iPod, Stick USB, ...) incl. aansluitingskabels.
Enkel in verbinding met Radio-cd Audio 20 (510) of COMAND Online (527/512)
1) Meer informatie over de compatibiliteit vindt u op www.mercedes-benz.com/connect
Reisgids ViaMichelin1)
SD Kaart met info over hotels, restaurants, bezienswaardigheden en toeristische routes
1) Enkel in verbinding met COMAND Online (527/512)
Telefoonmodule1) met Bluetooth voor telefonie en internetfunctionaliteiten met aparte SIMkaart lezer
1) Enkel in verbinding met Comfort GSM-vooruitrusting, code 386

GLK 220 BlueTEC 4M

866

GLK 220 CDI 4M BE

Vooruitrusting voor multimediasysteem achteraan1)
1) Passend multimediasysteem verkrijgbaar via Mercedes-Benz accessoires

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 220 CDI BE

Code

GLK 200 CDI BE

Opties
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

l l l l l l l

168

203,28

2,86

386

l l l l l l l

357

431,97

6,08

518

l l l l l l l

224

271,04

3,82

03U

l l l l l l l

102

123,42

1,74

379

l l l l l l l

449

543,29

7,65

622

l l l l l o o

975

1.179,75

16,61
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Lichtpakket 1)
- Sfeerverlichting dashboard
- Omgevingsverlichting in de buitenspiegels
- Leeslampje achteraan links en rechts apart inschakelbaar
- Verlichting voetruimte voor passagiers vooraan
- Sfeerverlichting in deurhandgrepen binnenin en in interieursierelementen
- Omgevingsverlichting in kofferklep en instap- & waarschuwingsverlichting in deuren vooraan
1) Enkel in combinatie met sierelementen 731, 736, 739
Zij- en achterruiten verduisterd
Reinigingsinstallatie voor koplampen (standaard bij ILS, code 622 )
Verwarmd ruitensproeierssysteem
Spiegelpakket
Anti-verblindingspiegels (binnen en links buiten) en elektrisch inklapbare buitenspiegels
Transmissies en ophangingen
Automatische versnellingsbak 7G-TRONIC PLUS
Cruise control TEMPOMAT (code 440) inbegrepen.
Snelheidsregelaar TEMPOMAT en snelheidsbegrenzer SPEEDTRONIC
Standaard in combinatie met automatische versnellingsbak 7G-TRONIC PLUS (427)
Sportophanging met sportievere demping & stuurinrichting
Enkel in combinatie met velgen 752, 753, 769, 16R, 17R, 18R, R82 ; in combinatie met
winterbanden (645), enkel met velgen 48R, 59R
Veiligheids- en rijhulpsystemen
Rijassistent-pakket Plus 1)
DISTRONIC PLUS (code 233), actieve spoorassistent (code 238) en actieve dodehoekassistent (code 237)
1) Enkel in combinatie met navigatiesysteem (509, 527 of 512), spiegelpakket (P49), automatische
versnellingsbak (427), automatische kinderzitherkenning (U18), PRE-SAFE® (299)
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GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

U62

GLK 220 CDI 4M BE

Code

GLK 220 CDI BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Opties
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

l l l l l l l

224

271,04

3,82

840
600
875
P49

l
l
l
l

377
265
173
439

456,17
320,65
209,33
531,19

6,42
4,52
2,95
7,48

427

l l o o o o o

2.142

2.591,82

34,91

440

l l o o o o o

235

284,35

4,00

486

l l l l l l l

388

469,48

6,61

23P

l l l l l l l

2.188

2.647,48

37,28

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
o
l
l

l
o
l
l

Spoorassistent-pakket 1)
Omvat: spoorassistent (code 476) & dodehoekassistent (code 234)
1) Enkel in combinatie met navigatiesysteem (code 509, 527 of 512) en spiegelpakket (code P49)  
Offroad technisch pakket
DSR (Downhill-Speed-Regulation) in- en uitschakelbare remhulp bij afdalingen met variabel instelbare maximumsnelheid
Offroad rijprogramma (aanpassing van verschillende parameters: versnellingsbak, gaspedaal  en ESP®)
Bodembeschermplaat in Gemtex
Carrosseriehoogte: +30 mm
Offroad - verlichting  (enkel in combinatie met Intelligent Light System - code 622 )
Bijkomende functies in verbinding met COMAND Online (527/512): kompas, hoogtemeter en
GPS-coördinaten
1) Niet in combinatie met AMG Sportpakket Exterieur (P31)
PARKTRONIC inclusief actieve parkeerassistent
Parking-pakket met 360° camera 1)
1) Enkel in combinatie met COMAND Online (527/512) en chroompakket (900)
Inclusief actieve parkeerassistent en PARKTRONIC, code 235
Onder voorbehoud leverbaar vanaf 2e kwartaal 2013.
Achteruitrijcamera
Enkel in combinatie met COMAND Online (527/512)
Zijdelingse airbags achteraan
Veiligheidssysteem PRE-SAFE® (intelligente anticipatie op ongevallen)
Scheidingsnet tussen de passagiers en de bagageruimte
Sluitings - en antidiefstalsysteem
Alarmsysteem
Onafhankelijke sirene en interieur- en wegsleepbeveiliging
KEYLESS-GO
Inclusief chroomsierstrips op de deurhandgrepen, enkel in combinatie met automaat (427)
Easy-Pack kofferklep met elektrische open- en sluitfunctie

GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

22P

GLK 220 CDI 4M BE

Code

GLK 220 CDI BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Opties
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

l l l l l l l

765

925,65

13,04

430

-

602

728,42

10,26

235
P44

l l l l l l l
l l l l l l l

734
1.326

888,14
1.604,46

12,51
22,60

218

l l l l l l l

408

493,68

6,95

293
299
U40

l l l l l l l
l l l l l l l
l l l l l l l

347
337
112

419,87
407,77
135,52

5,91
5,74
1,91

P54

l l l l l l l

408

493,68

6,95

889

l l l l l l l

765

925,65

13,04

890

l l l l l l l

459

555,39

7,82

-

l l l l l
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22

GLK 220 CDI 4M BE

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 350 CDI 4M

GLK 350 4M BE

Overige uitrusting
Trekhaak (afneembaar)
Fluwelen vloermatten
Verbrede instapdrempels met aluminium afwerking en rubbernoppen
Wegval type-kenteken op het kofferdeksel
Beschermplaat onder carter
Standaard met Offroad technisch pakket (430)

Code

GLK 220 CDI BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Opties

550
U12
846
260
481

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

796
82
469

963,16
99,22
567,49

12,97
1,40
7,99

112

135,52

1,91

Lichtmetalen velgen

Velg 17" (603)

Velg 17" (R22/02R)

Velg 19" (18R/59R)

Velg 20" (17R)

Velg AMG 20" (753)

Velg 17" (R44)

Velg 17" (19R)

Velg 19" (48R/R82)

Velg 20" (16R)

Velg AMG 20" (769)

23

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Code

VELGEN - BANDEN
17" lichtmetalen velgen in 5-spaaksdesign

R44

m m m m m m m

19R

GLK 350 4M BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

GLK 220 CDI BE

Opties
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

l l l l l l l

200

242,00

3,41

02R
R22

l l l l l l l
l l l l l l l

300
300

363,00
363,00

5,11
5,11

48R
R82

l l l l l l l
l l l l l l l

1.000
1.000

1.210,00
1.210,00

17,04
17,04

59R
18R
17R

l l l l l l l
l l l l l l l
l l l l l l l

950
950
1.350

1.149,50
1.149,50
1.633,50

16,19
16,19
23,00

16R

l l l l l l l

1.400

1.694,00

23,86

753

l l l l l l l

950

1.149,50

16,19

- Bandenmaat uniform:  7.5J x 17 ET47.5 (235/60 R17)
17" lichtmetalen velgen in 7-spaaksdesign
- Bandenmaat uniform:  7.5J x 17 ET47.5 (235/60 R17)
17" lichtmetalen velgen in 5-spaaksdesign
- Bandenmaat uniform:  7.5J x 17 ET47.5 (235/60 R17)
- Achteraan bredere banden: 8.0J x 17 ET57 (255/55 R17)
19" lichtmetalen velgen in 5-spaaksdesign, titaniumgrijs
- Bandenmaat uniform: 7.5J x 19 ET47 (235/50 R19)
- Achteraan bredere banden: 8.5J x 19 ET52 (255/45 R19)
19" lichtmetalen velgen in triple-spaaksdesign
- Bandenmaat uniform: 7.5J x 19 ET47 (235/50 R19)
- Achteraan bredere banden: 8.5J x 19 ET52 (255/45 R19)
20" Multispaak-design, titaniumgrijs
- V: 8.0J x 20 ET45 (235/45 R20)
- A: 9.0J x 20 ET57 (255/40 R20)
20" 5-dubbelspaaksdesign, titaniumgrijs
- V: 8.0J x 20 ET45 (235/45 R20)
- A: 9.0J x 20 ET57 (255/40 R20)
20" AMG 5-dubbelspaaksdesign, titaniumgrijs
- V: 8.0J x 20 ET45 (235/45 R20)
- A: 9.0J x 20 ET57 (255/40 R20)
Enkel in combinatie met AMG Sportpakket Exterieur, code P31
24

* Voorwaarden: zie pagina 5

20" AMG 5-dubbelspaaksdesign, zwart glanzend
- V: 8.0J x 20 ET45 (235/45 R20)

GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

769

GLK 220 CDI 4M BE

Code

GLK 220 CDI BE

l optie met meerprijs
m optie zonder meerprijs
o standaard
- niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Opties
Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

Maandelijkse
huur*

EUR

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

l l l l l l l

950

1.149,50

16,19

645

l l l l l l l

163

197,23

2,78

645

l l l l l l l

204

246,84

3,48

- A: 9.0J x 20 ET57 (255/40 R20)
Enkel in combinatie met AMG Sportpakket Exterieur, code P31
Winterbanden M+S
- Op 17" lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/60 R17 uniform, code 603, 19R, R44 of
02R (max. snelheid 210 km/u)
- Op 19" lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/50 R19, code 752,48R of 59R
(max. snelheid 210 km/u)

* Voorwaarden: zie pagina 5
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Aanbevolen
catalogusprijs

Accessoires (selectie)
Prijzen op 21.05.2012 onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

26

Bescherming & Behoud
Ripsmatten, set vierdelig
All weather vloermatten, vierdelig
Instaplijsten, verlicht, 2-voudig
Kleerhanger aan hoofdsteun
Koelbox
Exterieur
Portiergreepuitsparing verchroomd (4st.)
Mistlampringen verchroomd vooraan (niet voor modellen met Offroad pakket U89)
Mistlampringen verchroomd voor (niet voor modellen met Sportpakket U96)
Chroomlijsten voorbumper
Achtersierlijst
Kit carrosserie Sport (voorskirt, dakspoiler & achterskirt) Niet voor modellen met Offroad pakket Code U89
Dakspoiler (Prijs van de verf is aan de montagetijd toegevoegd)
Frontspoilerlip (niet voor Offroad pakket U89) (Prijs van de verf is aan de montagetijd toegevoegd)
Achterskirt Diffusorlook (niet voor Offroad pakket U89) (Prijs van de verf is aan de montagetijd toegevoegd)
Flankbescherming met trede Zwart/Zilverkleurig
Corner pad achter (zwart) Niet voor modellen met Sportpakket (U96)
Corner pad voor (zwart) Niet voor modellen met Sportpakket (U96)
Comfort en bagageruimte
Bagageruimtebak laag (zwart)
Scheidingsrek (tussen achterzetels en kofferruimte)
Opbergbox voor de koffer
Dubbelzijdige mat
Ruimteverdeler voor de koffer
Veiligheid
Kinderzitje BABY-SAFE plus met AKSE (Daimler Square)
Kinderzitje DUO Plus, met ISOFIX en AKSE (Limited black)
Kinderzitje DUO Plus, zonder AKSE (Limited Black)
Kinderzitje Kidfix, Met ISOFIX met AKSE (Limited Black)
Kinderzitje Kidfix, Met ISOFIX zonder AKSE (Limited Black)
Geïntegreerd kinderzitje (Limited Black)
Kinderzitje BABY-SAFE plus, Zonnescherm (Daimler Square)
Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Zonnescherm (Limited Black)
Vervangingsbekleding BabySafe Plus (Daimler Square)
Vervangingsbekleding DUO Plus (Limited Black)
Vervangingsbekleding Kidfix (Limited Black)

Referentie

EUR

excl. BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

incl. BTW

A20468037049G32
A20468039049G33
A2046806335
A0008140132
A0008204206

65,12
65,12
506,13
28,07
195,09

78,80
78,80
612,42
33,96
236,06

A2047601270
A2048200090
A2048200190
A2048852421
A2047400222
A2048970400
A2047400122
A2048800708
A2048800808
A2046900675
A2048800112
A2048800012

58,74
174,23
174,23
138,39
136,40
969,29
337,74
383,50
332,25
427,10
198,12
198,12

71,08
210,82
210,82
167,45
165,04
1.172,84
408,67
464,04
402,02
516,79
239,73
239,73

A2048140541
A2048600142
A0008140041
A2046800006
A2048600242

63,38
261,18
74,62
95,94
155,67

76,69
316,03
90,29
116,09
188,36

A0009701000
A00097011009H95
A00097016009H95
A00097018009H95
A00097019009H95
A2049704850
A0009700055
A00097001559H95
A0009700381
A00097004819H95
A00097006819H95

271,90
379,34
379,34
263,64
247,11
125,86
24,21
24,21
87,14
87,14
87,14

329,00
459,00
459,00
319,00
299,00
152,29
29,29
29,29
105,44
105,44
105,44

Aanbevolen
catalogusprijs
Prijzen op 21.05.2012 onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Referentie

Vervangingsbekleding 'BabySafe Plus II' (Daimler Square)
Vervangingsbekleding 'BabySafe Plus II' (Limited Black)
Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Chilirood)
Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Flanelgrijs)
Kinderzitje Kidfix, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Chilirood)
Kinderzitje Kidfix, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Flanelgrijs)
Kinderzitje DUO Plus, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Chilirood)
Kinderzitje DUO Plus, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Flanelgrijs)
Dragersystemen
Relingdragers New Alystyle 'Easy Fix'
Fietshouder New Alustyle
Ski- en snowboardhouder
Dakbox L, 330l (kleur titaan, opening rechts)
Dakbox XL,450l (kleur titaan, opening rechts)
Fietsdrager voor trekhaak (2 fietsen)
Telematica
Navigation 20 (voor Audio 20)
Navigation 20 (voor Audio 20 met code 810)
Multimediasysteeem (2 x 7-inch monitoren met geïntegreerde dvd-speler, USB en SD slot)
Multimediasysteeem (2 x 7-inch monitoren met geïntegreerde dvd-speler, USB en SD slot) enkel met Memory Pack (code P64)
Telefoonhouder Apple iPhone 3G/3Gs2
Telefoonmodule BluetoothTM (profil SAP) 2
Incenio velgen
Zevenspaaks MB-velg (17 inch), 7,5 J x 17 ET 47,5, titaanzilver
Sadeya, vijfspaaks MB-velg (17 inch), 7,5 J x 17 ET 47,5, titaanzilver
Vijfspaaks MB-velg, 48,3 cm (19 inch), 7,5 J x 19 ET 47, Tremoliet metallic
Zevenspaaks MB-velg, 48,3 cm (19 inch), 7,5 J x 19 ET 47, Sterlingzilver
Vijf-dubbelspaaks MB-velg, 50,8 cm (20 inch), 8,5 J x 20 ET 45, Titaanzilver
Zevenspaaks MB-velg, Werdandi, 50,8 cm (20 inch), 8,5 J x 20 ET 45, Titaanzilver
Vijf-dubbelspaaks MB-velg, Bigawa, 50,8 cm (20 inch), Glanzend, 8,5 J x 20 ET 45, Titaanzilver
Vijf-dubbelspaaks MB-velg, Bigawa, 50,8 cm (20 inch), Glanzend, 8,5 J x 20 ET 45, Zwart

A00097009819G43
A00097009819H95
A00097001563E16
A00097001567N37
A00097002563E16
A00097002567N37
A00097003563E16
A00097003567N37

De aangeduide prijzen zijn exclusief eventuele montagekosten. Behoudens wijzigingen en fouten.
De uitgebreide accessoirescataloog voor uw model kan u bij uw Mercedes-Benz erkend Servicepunt verkrijgen.

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR

excl. BTW

EUR

incl. BTW

116,18
87,14
26,63
26,63
26,63
26,63
26,63
26,63

140,58
105,44
32,22
32,22
32,22
32,22
32,22
32,22

A2048902393
A0008900293
B66851702
A0008402362
A0008402762
B66851111

187,42
113,82
88,82
449,41
521,96
446,68

226,78
137,72
107,47
543,79
631,57
540,48

A2048706896
A2048706696
B67827057
B67827055
A2048203951
A2129068600

1.115,70
1.115,70
1.446,28
1.446,28
238,84
379,34

1.350,00
1.350,00
1.750,00
1.750,00
289,00
459,00

265,30
265,25
348,03
354,63
455,48
455,48
470,70
470,70

321,01
320,95
421,12
429,10
551,13
551,13
569,55
569,55

A20440188029765
A20440155029765
A20440189027X28
A20440152029709
A20440124029765
A20440150029765
A20440162027X07
A20440162027X23

1) Prijs montage inbegrepen
2) Enkel in combinatie met GSM-vooruitrusting (code 386)

Wil u graag weten of er een mobiele telefoonhouder bestaat voor uw gsm? Ga dan zeker eens een kijkje nemen op www.mercedes-benz-mobile.com waar u een overzicht kan terugvinden van al onze originele
telefoonhouders. Al onze prijzen zijn btw inbegrepen, uitgezonderd montagekosten. Dit is slechts een greep uit ons assortiment originele accessoires. Ontdek het volledige gamma in onze accessoirebrochures bij uw
Mercedes-Benz Partner of surf naar www.mercedes-benz.be.
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GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

GLK 220 CDI BE

l
m
o
-

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Diensten
Aanbevolen
maandelijkse prijs

EUR

Aanbevolen
maandelijkse prijs

EUR

Excl. BTW

Incl. BTW

l l l l l - - - - - - l - - - - - - l

52,41
59,52
69,96

63,42
72,02
84,65

l l l l l - - - - - - l - - - - - - l

75,84
79,29
96,39

91,77
95,94
116,63

l l l l l - - - - - - l - - - - - - l

89,95
95,72
109,49

108,84
115,82
132,48

Aanbevolen prijs
EUR excl. BTW

Aanbevolen prijs
EUR incl. BTW

665,00
970,00
1.305,00

804,65
1.173,70
1.579,05

Onderhouds- en herstellingsprogramma FreeMind
FreeMind - 2 jaar / 50.000 km's

FreeMind - 3 jaar / 75.000 km's

FreeMind - 4 jaar / 100.000 km's

Uitbreiding garantie FreeProtection *
FreeProtection - tot 4 jaar / max. 150.000 Km's
FreeProtection - tot 5 jaar / max. 175.000 Km's
FreeProtection - tot 6 jaar / max. 200.000 Km's
* Voorwaarden: zie www.mercedes-benz.be (rubriek diensten en accessoires)
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l l l l l l l
l l l l l l l
l l l l l l l

GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

GLK 220 CDI BE

l
m
o
-

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar

GLK 200 CDI BE

Diensten
Aanbevolen
jaarlijkse premie
inclusief taksen

EUR

Mercedes-Benz Insurance
Burgerlijke aansprakelijkheid + OMNIUM
Jaarlijkse premie gebaseerd op basismodel zonder opties
Jaarlijkse premie als voorbeeld voor een man van 40 jaar wonende te 1200 Brussel en met een Bonus-Malus 0
Vrijstelling € 0 (herstelling bij een erkende Mercedes-Benz concessiehouder)

l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - l

1.230,80
1.309,00
1.423,83
1.452,71
1.565,97
1.741,70
1.768,00
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We make dreams come true.
Mercedes-Benz Financial is al meer dan 25 jaar prominent aanwezig op de Belgische
markt. Vandaag zijn wij de bevoorrechte partner van meer dan 25.000 klanten. Dankzij
onze marktkennis en de relaties die wij onderhouden met ons dealernet, kunnen wij u de
beste oplossingen voor uw mobiliteit voorstellen, ook financieel.
Bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz kiest u in één handomdraai en op één
enkele plaats uw voertuig, uw financiële oplossing en uw verzekering! U geniet dus volop
van een uitstekende service, eigen aan het imago van Mercedes-Benz.

Let op geld lenen kost ook geld.
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Het leven biedt eindeloos veel mogelijkheden. Gelukkig zijn onze uitstekende financiële
diensten even veelzijdig en flexibel als uw wensen. Bij Mercedes-Benz Financial geniet u
van een brede waaier aan financierings- en verzekeringsformules. Wat u ook meemaakt
– wij helpen u om uw wensen zo ongecompliceerd en snel mogelijk te verwezenlijken.
Als Mercedes-Benz rijder ervaart u sinds kort nog meer financieel comfort met de
MercedesCard. Deze speciaal voor Mercedes-Benz ontwikkelde kredietkaart is een
ideale metgezel voor frequente reizigers. Zo kunt u overal ter wereld moeiteloos betalen
en geld opnemen en beschikt u over een groot aantal extra voorzieningen. Zo kunt u
ervoor kiezen uw uitgaven gespreid terug te betalen. Een MercedesCard biedt u in het
volste vertrouwen wereldwijd betaalgemak en extra financiële vrijheid. Precies op het
moment waarop u die het meeste nodig heeft.

Interesse? Ontdek ons uitgebreid dienstenaanbod op www.mbfs.be, neem contact op
met uw Mercedes-Benz Partner of bel naar 02 254 68 91. Ons gespecialiseerd team
staat ten allen tijde ter beschikking om u te informeren of een offerte op maat te maken.

Rust uw Mercedes uit met de beste verzekering

Oordeel zelf: geen enkele vrijstelling bij herstelling in een Erkend Servicepunt
Mercedes-Benz, bijstand bij ongeval of pech 24u/24 in België en heel Europa en bovenal
Mercedes Total Serenity, die u de integrale terugbetaling van de cataloguswaarde van
uw Mercedes garandeert bij totaalverlies of diefstal binnen de 24 maanden na de
eerste inverkeersstelling. Duidelijke en snelle antwoorden op al uw vragen via één enkel
telefoonnummer maken de service helemaal compleet.

De weg heeft veel verrassingen in petto: onvoorzichtige bestuurders, slechte wegen, een
moment van onoplettendheid... U kunt maar beter op alles voorbereid zijn. Uw voertuig
vormt immers een aanzienlijke investering. Hoe meer we deze preventief kunnen
beschermen, hoe beter.

Overtuigd? Aarzel niet om een offerte op uw maat aan te vragen op 0800/48 800 of op
www.mercedesbenzinsurance.be. Zo’n aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding heeft u
vast nog nooit eerder gezien.

Mercedes-Benz Insurance is de verzekering waar geen enkele Mercedes-rijder omheen
kan. Zoals zijn naam aangeeft, richt dit unieke verzekeringsprogramma zich uitsluitend
op het merk Mercedes-Benz. De achterliggende filosofie? U een topservice aanbieden
die volledig aan uw verwachtingen beantwoordt.

Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV - Tollaan 68 - B1200 Brussel - btw: BE 0405.816.821 RPR Brussel. “Mercedes-Benz Insurance” is de commerciële benaming van een autoverzekering van de
verzekeringsmaatschappij ACTEL NV (FSMA 2279).
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Mijn Mercedes. Mijn service.

Mobilo van Mercedes-Benz

U kunt niet naast de grootste voordelen van een Mercedes kijken. Sommige kwaliteiten
blijven echter mooi verborgen. Daarom plaatsen we deze graag even extra in de kijker.
Onze Mercedes-Benz Service staat met haar bekwame medewerkers en partners een heel
autoleven lang tot uw dienst. Van een geplande onderhoudsbeurt tot snelle hulp onderweg.
Want wat zou er overblijven van die ultieme Mercedes-ervaring zonder dat
geruststellende gevoel van veiligheid? Maximale bescherming, dat biedt onze
omvangrijke dienstverlening ook tussen de ritten door. Tot uw basisuitrusting behoren
Mobilo en Service24h – slechts twee van de vele extra’s die rijden met een Mercedes
nog aantrekkelijker maken. Met onze service komt u verder. Gegarandeerd.

De unieke waarborg voor uw permanente mobiliteit
Het leven biedt niet altijd de nodige garanties. Mercedes-Benz doet dat wel. Daarom
hebben we onze Mercedes-Benz mobiliteitsgarantie geoptimaliseerd. U ontvangt onze
nieuwe mobiliteitsbelofte kosteloos bij uw nieuwe Mercedes-Benz personenwagen, voor
het eerst ingeschreven na 01/04/2008. Dit uitgebreide en hoogwaardige servicepakket
geldt voor vier jaar. Telkens u uw auto na deze periode laat onderhouden bij een
Erkend Servicepunt Mercedes-Benz, hernieuwen wij automatisch uw mobiliteitsgarantie,
en dit tot maximaal 30 jaar. Vanaf 01/04/2012 geldt Mobilo niet alleen bij pech, maar
ook bij pogingen tot inbraak, kleine tegenslagen, ongevallen en vandalisme. Nooit eerder
kende een dekking voor de verzekering een termijn van 30 jaar. De voorwaarden blijven
dezelfde als voorheen: uw wagen moet onderhouden worden volgens de richtlijnen van
de constructeur, bij een een Erkend Servicepunt Mercedes-Benz. Daarbij is er maximum
24 maanden tussen twee onderhoudsbeurten.

In heel Europa gelden bovendien dezelfde voorwaarden:
In geval van panne
Mobilo zorgt ervoor dat uw wagen altijd zo snel mogelijk weer de baan op kan. Zo geniet
u met de Service24h van snelle bijstand onderweg en loopt u geen onnodige vertraging
op. Als uw Mercedes door een ernstig technisch defect toch aan de kant moet blijven
staan, helpen wij u zo weer op weg met een vervangwagen, trein- of vliegtuigticket,
taxidienst of een ander alternatief.

• Wereldwijde professionaliteit: of u zich nu in België of in het buitenland bevindt,
u kunt altijd rekenen op een Erkend Servicepunt Mercedes-Benz, die u op de
vertrouwde professionele manier helpt en de nodige herstellingen uitvoert, en daarbij
zelfs ter plaatse komt (indien nodig).

Constructeursgarantie

Uw Erkend Servicepunt Mercedes-Benz geeft u hierover graag meer informatie.

Op alle nieuwe Mercedes-Benz personenwagens geldt in heel Europa een garantie
van twee jaar. Een verantwoordelijkheid die we graag op ons nemen. Mercedes-Benz
Belgium Luxembourg NV verbindt zich tot een contractuele garantie.
Deze garantie geldt zonder kilometerbeperking, vanaf de dag van de aflevering van
de wagen of eventueel vanaf een vroegere eerste inschrijving van de wagen. Ze vult
de wettelijke garantiebepalingen aan en geeft u de eerste twee jaren een meer dan
geruststellend gevoel. Deze garantie is ook van toepassing op nieuwe onderdelen en
ruilonderdelen van Mercedes-Benz. In geval van corrosie (van binnen naar buiten toe)
wordt de garantie zelfs vernieuwd bij elke servicebeurt, die volgens de richtlijnen van de
constructeur bij een Erkend Servicepunt Mercedes-Benz wordt uitgevoerd. En dit tot een
unieke termijn van maximaal 30 jaar.

Service24h

Advance (FreeProtection)

Op elk ogenblik aan uw zijde

Tot 6 jaar lang een uitgebreide bescherming

Niet iedere rit loopt zoals gepland. Wanneer er iets fout gaat is het geruststellend te
weten dat onze Service24h dag en nacht voor u paraat staat. Of u nu een lekke band of
een platte batterij heeft, u kunt steeds op ons team terugvallen. We hopen dat u nooit
een beroep op ons hoeft te doen, maar mocht u toch een keer pech hebben, kan u altijd
op ons rekenen. En dat zonder dat het u een cent extra kost.

Wanneer de fabrieksgarantie op uw nieuwe personenwagen is verstreken, kunt u onze
geruststellende bescherming nog enkele jaren verlengen met Advance. Dit bepaalt u
zelf, tot 18 maanden na de eerste inverkeersstelling van uw wagen kunt u kiezen voor
deze extra bescherming: tot 4 jaar en/of 150.000 km, tot 5 jaar en/of 175.000 km of
tot 6 jaar en/of 200.000 km. U betaalt hiervoor een éénmalige premie, afhankelijk van
de gekozen looptijd en van het model van uw wagen.
Onze vakexperts gebruiken originele Mercedes-Benz onderdelen en beschikken over de
modernste apparatuur.

Bij een kleine tegenslag
Pech kan iedereen overkomen. Maar wat een gemoedsrust als u dan op Mobilo
kunt terugvallen! Als u uw sleutels verloren bent, bijvoorbeeld, of als u zonder olie of
koelmiddel valt, de foute brandstof hebt getankt of er in uw auto regenwater binnenlekt.
Bij pogingen tot inbraak, ongevallen of vandalisme
Kan uw wagen niet meer rijden in één van deze gevallen - gedekt door de verzekering dan staat Mobilo voor u klaar.

Wat zijn uw voordelen?
• Pijlsnel comfort: bij pech volstaat één telefoontje. Meteen organiseren wij voor u in
een recordtijd alle diensten om u uit de nood te helpen. Want de Service24h beperkt
zich niet tot pechverhelping.

Zo blijft uw Mercedes steeds in topvorm.
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Excellent (FreeMind)
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Verwen uw wagen en uzelf met vakmanschap

Wat zijn uw voordelen?

Dit serviceprogramma houdt uw wagen permanent in topvorm en wil ook u die
ontspannen gemoedsrust bieden.
Met Excellent kiest u voor een onderhouds- en herstellingsprogramma dat u voor een
vast bedrag per maand (uitgezonderd jaarlijkse indexatie) verlost van mechanische
zorgen en financiële verrassingen.
Wanneer u uw wagen binnenbrengt bij één van onze Erkende Servicepunten, wordt
hij vakkundig behandeld door onze ervaren specialisten, zodat hij zijn topconditie en
waarde behoudt.
Alle werkzaamheden die zijn vermeld in het onderhoudsboekje van de wagen, zijn
inbegrepen in de maandelijkse bijdrage. Zo hoeft u zich voortaan alleen nog op de
weg te concentreren.

•

•
•

Geen zorgen omwille van mechanische problemen: Excellent waarborgt
de vervanging van versleten onderdelen en afstellingen of elektromechanische
werkzaamheden te wijten aan normale slijtage. Uiteraard worden alle
werkzaamheden uitgevoerd door Mercedes-Benz professionals, die met originele
Mercedes-Benz onderdelen werken.
Vaste prijzen: alle kosten worden gedekt door een vooraf afgesproken, vast
maandelijks bedrag (uitgezonderd jaarlijkse indexatie).
Wereldwijd netwerk: moet er een afstelling, een mechanische ingreep of een
herstelling gebeuren (te wijten aan normale slijtage)? Dan kan u op vertoon van uw
Excellent Service Card gratis terecht bij niet minder dan 2.500 Mercedes-Benz
Partners in België en in 17 andere Europese landen.

•

Optimaal rendement: Excellent is de garantie dat uw Mercedes-Benz optimaal
blijft presteren en op en top betrouwbaar blijft. U bent vrij om de looptijd van het
programma en het gedekte aantal kilometers te kiezen. Uw maandelijkse bijdrage
is perfect afgestemd op het aantal kilometers dat u met uw Mercedes maakt. Zo
betaalt u nooit meer dan u rijdt.

Wat zijn de voorwaarden?
•
•

U kunt een Excellent contract afsluiten voor een nieuwe Mercedes-Benz, maar ook
voor een zo goed als nieuwe wagen (recente tweedehandswagen).
Excellent dekt geen brandstof, schade door eventuele ongevallen of vandalisme,
lakschade, glasbreuk en banden.

Bereken uw maandelijkse bijdrage op www.freemind.mercedes-benz.be of vraag een
gepersonaliseerde offerte aan uw Mercedes-Benz Partner.

Menuprijzen
Transparante tarieven voor alle courante werkzaamheden
De Menuprijzen zijn een exclusiviteit van Mercedes-Benz. U vindt ze enkel bij de
Erkende Servicepunten Mercedes-Benz. Deze ‘forfaits’ (onderdelen, werkuren en btw)
onderscheiden zich door hun transparante prijzenvoorstel voor de meest voorkomende
onderhouds- en herstellingswerken.

Wat zijn uw voordelen?
•

•

Volledig transparante kosten: u weet op voorhand tot op de cent nauwkeurig
hoeveel u zal moeten betalen. Zo komt u nooit voor onverwachte verrassingen te
staan en kan u uw financiële uitgaven voortaan nog beter plannen.
Kwaliteitsgarantie: ook bij een onderhoud of herstelling tegen een vaste prijs kunt
u rekenen op onze gespecialiseerde technici die uitsluitend met originele
Mercedes-Benz onderdelen en professioneel gereedschap werken.

Originele onderdelen
Kwaliteit die niet na te maken is
Originele Mercedes-Benz onderdelen geven u het voordeel van meer dan honderd
jaar ervaring in de productie van voertuigen en onderdelen. Ze overtuigen door hun
spreekwoordelijke kwaliteit, beproefde veiligheid en hoge betrouwbaarheid. Bovendien
zijn onze originele onderdelen bijzonder voordelig door hun extreme duurzaamheid en
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij een onderhoud of herstelling werkt uw Erkend Servicepunt Mercedes-Benz met originele onderdelen. Dat zijn onderdelen die door Mercedes-Benz zelf vervaardigd worden.

Wat zijn uw voordelen?
•

•

Bij een origineel onderdeel bent u zeker van dezelfde kwaliteit als van het onderdeel
dat oorspronkelijk gemonteerd werd op uw wagen. Uw Mercedes-Benz beschermt
zijn waarde dankzij een perfecte pasvorm, een langere levensduur, een hogere
veiligheid en twee jaar fabrieksgarantie.
De juiste prijs-kwaliteitverhouding: omdat originele onderdelen langer en beter
functioneren, bent u op het einde van de rit altijd voordeliger uit.

X-Change Plus
Als een onderdeel in uw Mercedes-Benz vervangen wordt, wilt u dat de prestaties,
het comfort en de integriteit van uw voertuig hetzelfde blijven. Tegelijk wilt u de
onderhoudskosten binnen de perken houden. Met het X-Change Plus programma
vervangt u een oud onderdeel door een identiek onderdeel dat in onze fabriek volledig
uit elkaar werd gehaald, ontdaan werd van al wat versleten is en vervolgens opnieuw
gefabriceerd werd.
Het resultaat is een kwalitatief onderdeel met garantie, dat meteen ook tot 30%
goedkoper is. Onze raadgevers vertellen u graag welke onderdelen voor uw wagen in
X-Change Plus beschikbaar zijn.
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p Zwart leder (201) met aluminium sierelementen (739) en automatische versnellingsbak (427)
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p Chroompakket met optionele 20" velgen (16R) en verduistere achterruiten (840)
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Notities
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BlueEFFICIENCY staat voor het pakket optimalisatietechnologieën waarmee Mercedes-Benz
de mobiliteit van morgen zo duurzaam mogelijk wil maken.
Dankzij deze innovaties worden onze wagens zuiniger en stoten ze minder CO2 uit.

Geef voorrang aan veiligheid.
Milieu informatie KB 19/03/2004 : www.mercedes.be
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