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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.

Het Mercedes-Benz team

Welkom.

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 al-
leen kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en technisch 
vernuft, maar ook dynamisch design, maximaal comfort 
en een unieke rijervaring. Want elke Mercedes-Benz weer-
spiegelt onze passie voor auto‘s - al meer dan honderd 
jaar. Het merk Mercedes-Benz biedt u niet alleen voortref-
felijke 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.



3

Inhoud.

 
Voorwoord 2
 
Catalogusprijzen 4
 
Standaarduitrusting 5
 
Extra standaarduitrusting GL 63 AMG 13
 

 
AMG Performance Studio 16
 
designo 17
 
Uitrustingspakketten 19
 
Opties 20
 

 
Accessoires 34
 
Combinaties 38
 
Mercedes-Benz diensten 40
 

Prijzen in voege vanaf 01/08/2012



4

GL - Klasse.

Off roader, 7 zitplaatsen, 5-deurs

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR excl. BTW

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR incl. BTW

Maandelijkse 
huur* 

 EUR excl. BTW

Type

DIESEL

STANDAARD
OVERBREN-

GING

CILINDER- 
AANTAL/-

INHOUD (CM3)

VERMOGEN (kW/
PK)

FISCAAL 
VERMOGEN

(PK)

GEMIDDELD
VERBRUIK

(L/100KM) **

CO2 EMISSIES
(G/KM) **

GL 350 BlueTEC 
4MATIC***

7G-TRONIC 
PLUS

2.987 190 (258) 15 7,4 192 57.500 69.575,00 944,15

BENZINE

     

GL 500 4MATIC 
BlueEFFICIENCY

7G-TRONIC 
PLUS

4.663 320 (435) 23 11,3 262 79.900 96.679,00 1.305,57

GL 63 AMG AMG 
SPEEDSHIFT 

PLUS  
7G-TRONIC

5.461 410 (557) 26 12,3 288 112.900 136.609,00 1.844,79

* 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
*** De GL 350 BlueTEC 4MATIC voldoet aan de Euro 6 norm.            
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Standaarduitrusting.

Laaddrempelbescherming 
in chroomlook

Vierspaaks multifunctioneel 
stuurwiel in nappaleder

AUDIO 20 CD Bekleding in lederlook ARTICO ATTENTION ASSIST

45,7 cm (18 inch) tienspaaks 
lichtmetalen velgen (R41)

Centrale vergrendeling, 
voorzetels elektrisch verstelbaar

Led-dagrijlicht, staafvormigAchterlichten met led-techniek

Controller op middenconsole en 
bedieningsschakelaar AIRMATIC

Elektrisch uitzetbare zijruiten 
op derde zitrij

Derde zitrij compleet en tweede 
zitrij 1/3 neergeklapt

EASY ENTRY-systeem mechanisch, 
links en rechts

Schuifdak van glas, elektrischEASY PACK-achterklep
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STYLINGACCESSOIRES

Sierlijst op bovenkant deuren in chroomlook   

Kofferdekselgreep in chroomlook   

Sierlijst op dorpelverbreders in chroomlook   –

Bodemplaat in chroomlook voor en achter   

AANDRIJVING EN ONDERSTEL

4MATIC   

7G-TRONIC PLUS automatische transmissie 427   –

AIRMATIC luchtvering met adaptief dempingssysteem (ADS), niveauregeling en automatisch verlagen van de carrosserie bij hogere snelheden, alsmede 
aanpassing aan de belading van de auto

489   

DYNAMIC STEERING met snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en variabele stuuroverbrenging   –

STEER CONTROL stuurassistent   

CRUISECONTROL met variabele snelheidsbegrenzing SPEEDTRONIC   

Offroad-rijprogramma met offroadknop   –

Downhill Speed Regulation (DSR)   

ECO start-stopsysteem B03   

Dieselpartikelfilter 474  – –

Dieseluitlaatgasreinigingsinstallatie BlueTEC (SCR) inclusief ureumtank U42  – –

VELGEN/BANDEN

45,7 cm (18 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen 8 J x 18 ET 56,5 met banden 265/60 R 18 R41 R41  – –

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks stalen velgen 8,5 J x 19 ET 62 met banden 275/55 R 19 R55 R55   –

Noodreservewiel (Tirefit zonder meerprijs) 690   

Standaarduitrusting.
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Standaarduitrusting.
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ZETELS

Zetels vooraan elektrisch verstelbaar 560   

Multicontourzetels voor de bestuurder en voorpassagier inclusief massagefunctie, comforthoofdsteunen en zittingverstelling 399  

Memorypakket inclusief zetels vooraan, stuurkolom en buitenspiegels elektrisch verstelbaar met memoryfunctie, alsmede viervoudig verstelbare 
lendensteun voor de bestuurder en voorpassagier

P64  

ISOFIX-kinderzitverankering links en rechts op de tweede en derde zitrij en TopTether-bevestigingspunten in de achterbankleuning   

Zetelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier 873  

Hoofdsteunen achter in hoogte en hoek verstelbaar   

Zetelverwarming achter op de tweede zitrij 872  

Achterbank 40%-60% gedeeld en neerklapbaar, alsmede rugleuningen in hoek verstelbaar   

Derde zitrij elektrisch neerklapbaar 845   

EASY ENTRY-systeem mechanisch, links en rechts voor toegang tot derde zitrij   

INTERIEUR, BEKLEDINGEN, SIERDELEN

Bekleding lederlook ARTICO geperforeerd  – –

Bekleding leder eenkleurig  

Bovenkant dashboard in lederlook ARTICO   

Sierdelen in populierenhout donkergrafiet glanzend 729   

Rollo bekerhouder analoog aan sierdeel in hout   

Zonnekleppen met make-upspiegel, verlicht en zijdelings wegklapbaar   

Instaplijsten voor met opschrift Mercedes-Benz   –

Kledinghaken in de achterklep   

Tashaken inklapbaar in de bagageruimte rechts   
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Standaarduitrusting.
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STUURWIEL

Vierspaaks multifunctioneel stuurwiel in nappaleder met schakelpeddels en twaalf functietoetsen 280   –

Stuurkolom mechanisch verstelbaar in hoogte en diepte  – –

DIRECT SELECT-schakeling met DIRECT SELECT-stuurschakelpaddles en DIRECT SELECT-keuzehendel aan de stuurkolom   

AIRCONDITIONING

Automatische airconditioning THERMATIC met twee klimaatzones, afzonderlijk regelbare luchtverdeling voor de bestuurder en voorpassagier, 
gecombineerde stof- en actieve-koolstoffilter, recirculatieschakelaar met comfortfunctie, zonnesensor en uitstroomopeningen achter

580  – –

Automatische airconditioning THERMOTRONIC met drie zones inclusief motorrestwarmtebenutting, gecombineerde stof- en actievekoolstoffilter, 
afzonderlijk regelbare temperatuur voor de bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers met display, drie instellingen FOCUS,
MEDIUM, DIFFUUS, luchtkwaliteits- en luchtvochtigheidssensor, afzonderlijk bedieningspaneel voor het achtercompartiment met temperatuurrege-
ling, extra uitstroomopeningen in de B-stijlen en compacte hulpventilator

581  

Elektrische ruitbediening met comfortbediening en inklembeveiliging   

Veiligheidsglas eerste zitrij voor voorste zijruiten en voorruit 841  

Warmtewerend glas groen rondom inclusief achterruit van eenlaags veiligheidsglas   

Uitzetruiten elektrisch aan de derde zitrij   

DAKSYSTEMEN

Schuifdak van glas elektrisch met kantelfunctie, one touch-bediening, regen- en comfortsluiting, alsmede zomeropening, inklembeveiliging en 
PRE-SAFE®-sluitfunctie

414   

Dakreling in chroomlook   
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LICHT EN ZICHT

H7-koplampen met projectietechniek  – –

Koplamphoogteregeling  – –

Intelligent Light System inclusief bi-xenonkoplampen, verlichting voor provinciale en snelwegen, actieve bochtenverlichting, automatische 
koplamphoogteregeling, afslagverlichting, adaptieve grootlichtassistent en koplampreinigingsinstallatie

P35  

Led-dagrijlicht staafvormig   

Ruitenwisser met regensensor   

Buitenspiegels links en rechts verwarmd, van binnenuit elektrisch verstelbaar en in carrosseriekleur gelakt, met asferisch gebogen glas en 
geïntegreerde richtingaanwijzers met LED-techniek.

  

Spiegelpakket Elektrisch inklapbare buitenspiegels en anti-verblindingsspiegels (binnen, buiten links) P49  

Achterlichten met LED-techniek achterlicht en zijmarkeringslicht uitgevoerd als led-lichtstrook, richtingaanwijzers met led-techniek, remlicht, 
achteruitrijlicht en mistachterlicht met gloeilampen

  

Derde remlicht met led-techniek   

Achterruitverwarming met tijdschakelaar   

Achterruitwisser met interval en automatische inschakeling bij achteruitrijden   

Waarschuwings-/omgevingsverlichting in de achterklep   

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE

AUDIO 20 CD radio met dubbele tuner, 14,7-cm kleurendisplay, cd-speler met mp3/wma/aac-afspeelmogelijkheid, usb-aansluiting inclusief 
weer gave cd-cover, Aux in-aansluiting (in de middenarmsteun), Bluetooth®-interface met handsfreefunctie, sms-aanduiding en audiostreaming voor 
muziekoverdracht, geïntegreerd telefoontoetsenblok

523  – –

COMAND Online 527  

Controller op de middenconsole   

Luidsprekers (8x)   
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VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN

Kniebag voor de bestuurder   

Airbag voor de bestuurder en voorpassagier   

Sidebag voor de bestuurder en voorpassagier (gecombineerde thorax-/pelvisbag)   

Windowbag voor de bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers   

Driepunts veiligheidsgordels inclusief mechanische gordelhoogteaanpassing, gordelkrachtbegrenzer voor de bestuurder en voorpassagier, 
alsmede automatische gordehoogteaanpassing op de buitenste achterzitplaatsen

  

PRE-SAFE®-systeem met reversibele gordelspanner voor de bestuurder en voorpassagier, sluitfunctie voor de zijruitopeners   

ESP® met zijwindassistent   

Voetgangersbescherming (actieve motorkap) U60   

Kindersloten mechanisch in de achterdeuren en elektrisch voor de zijruitopeners achter   

Combi-instrument met zoemer en aanduiding voor gordels inzittenden   

Adaptief remlicht knipperend K11   

Waarschuwings-/omgevingsverlichting in de achterklep   

COLLISION PREVENTION ASSIST Ongevalwaarschuwingssysteem met adaptieve noodremassistent via geïntegreerd radarsysteem 252   

Actieve parkeerassistent inclusief PARKTRONIC 235   

ATTENTION ASSIST herkent typische vermoeidheidsverschijnselen via het stuurgedrag en waarschuwt de bestuurder   

Antiblokeersysteem (ABS)   

Aandrijfslipregeling (ASR)   

BRAKE ASSIST SYSTEM (BAS) met remkrachtondersteuning bij een noodstop   

Elektronisch stabiliteitsprogramma ESP® drietraps met stabilisatie van de aanhangwagen   

Elektronisch tractiesysteem 4ETS voor vierwielaandrijving   –

ADAPTIVE BRAKE met HOLD-functie, wegrijhulp voor op hellingen en droogremmen op nat wegdek   

Parkeerrem elektrisch met comfortfunctie (automatisch uitschakelen bij wegrijden)   
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VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN

Bandenspanningswaarschuwingssysteem 477   –

Bandenspanningscontrolesysteem 475 

EHBO-set   

Gevarendriehoek   

SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING

Elektronische sleutel in chroomlook   –

KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief comfortsluiting portiergrepen met chroominleg 889  

Centrale vergrendeling met interieurschakelaar, automatische vergrendeling (uitschakelbaar) en crashsensor met noodopening   

Wegrijblokkering elektronisch inclusief sluitsysteem met afstandsbediening in de designsleutel met chroomaccenten, optische sluitmelding 
en noodopening (goedgekeurd door AZT en TÜV)

  

Portierrem   

OPBERGRUIMTE

Opbergvak in de middenconsole   

Middenarmsteun voor opklapbaar met opbergvak   

Brillenvak in de dakconsole   

Dubbele bekerhouder voor   

Bagagenet aan de rugleuningen van de voorzetels   

Bagagenet in de beenruimte van de voorpassagier   

Dashboardkastje afsluitbaar, gekoeld en verlicht   

Middenarmsteun achter opklapbaar met bekerhouder   

Portiervak voor en achter   
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BAGAGE- EN LAADRUIMTE

EASY PACK-achterklep met elektrisch openen en sluiten 890   

EASY PACK-bagageafdekking (uitneembaar) 723   

Bagageverankering met zes bevestigingsogen   

Bagagenet aan de zijkant van de bagageruimte   

12V-aansluiting in de middenconsole voor en achter, en in de bagageruimte   

Laaddrempelbescherming in chroomlook   

OVERIGE UITRUSTINGEN

Combi-instrument met twee kokervormige wijzerplaten en 11,5-cm TFT-kleurendisplay   

Dubbele uitlaat met twee geïntegreerde, verchroomde, dubbele uitlaatsierstukken B16 –  –
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53,3 cm (21 inch) vijfspaaks 
lichtmetalen velgen (777)

Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen

Extra standaarduitrusting GL 63 AMG.

Achteraanzicht GL 63 AMG, diamantwit metallic BRIGHT, 53,3 cm 
(21 inch) met vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen (798)

Vooraanzicht GL 63 AMG, diamantwit metallic BRIGHT, 53,3 cm (21 inch) 
met vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen (798)
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Extra standaarduitrusting GL 63 AMG.
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STYLINGACCESSOIRES

Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen verlicht met led-techniek 846 

AANDRIJVING EN ONDERSTEL

AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC met Controlled Efficiency-rijprogramma en ECO start-stopsysteem 427 

AMG-sportparameterstuurbekrachtiging 

AMG-sportonderstel 489 

ACTIVE CURVE SYSTEM met overhelstabilisatie 468 

ZETELS 

AMG-sportzetels met verstevigde zijkanten en AMG-logo in de rugleuning 

VELGEN/BANDEN

53,3 cm (21 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen 10 J x 21 ET 46 met banden 295/40 R 21 777 

INTERIEUR, ZETELBEKLEDINGEN, SIERDELEN

Sierdelen in populierenhout donkergrafiet glanzend 729 

Bekleding lederlook ARTICO met siernaden voor onderkant van dashboard en bovenkant deuren U09 

Sportpedalen en voetensteunen in geborsteld rvs met rubbernoppen 

AMG-instaplijsten in geborsteld rvs met AMG-opschrift 

AMG-vloermatten U26 
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Extra standaarduitrusting GL 63 AMG.
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STUURWIELEN

AMG Performance-stuurwiel in gedeeltelijk geperforeerd nappaleder, aan de onderzijde afgevlakt, met vier spaken en zilverkleurige aluminium schakelpaddles 280 

LICHT EN ZICHT

Ruitensproeierinstallatie en ruitensproeierkoppen verwarmd 

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) tweetraps met AMG-specifieke parameterinstelling 

Automatische kinderzitherkenning AKSE in de voorpassagierszetel voor speciaal door Mercedes-Benz vrijgegeven kinderzitjes met transponder U18 

AMG-remsysteem met inwendig geventileerde en geperforeerde massieve remschijven 390 x 36 mm voor en inwendig geventileerde massieve remschijven 
345 x 26 mm achter, remklauwen zilverkleurig gelakt



SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING

Elektronische sleutel in chroomlook met AMG-logo 

OVERIGE UITRUSTINGEN

V8 BITURBO-opschrift op de voorspatschermen 

AMG-combi-instrument inclusief 320 km-schaalverdeling, kleurendisplay en AMG-hoofdmenu 

AMG-styling met GL 63 AMG-specifieke voor- en achterskirt en bredere spatschermen voor en achter 

Bredere spatschermen 776 

AMG-sportuitlaat met twee verchroomde dubbele uitlaatsierstukken 
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	 leverbaar tegen meerprijs
	 optie zonder meerprijs
	 standaard

—	 niet leverbaar
Code G

L 
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M

G

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR excl. BTW

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR incl. BTW

Maandelijkse 
huur* 

 EUR excl. BTW

AMG Performance Studio.

AMG Driver's Package bestaande uit snelheidsbegrenzing op 280 km/h en deelname aan 
een rijtraining van de AMG Driving Academy

250  2.700 3.267,00 44,66

AMG Performance-stuurwiel in nappaleder/microvezel DINAMICA 281  408 493,68 6,75

Rode remklauwen U70  612 740,52 10,12
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designo stuurwiel in hout/leder

designo.

designo sierdelen in 
pianolak zwart

designo leder Exclusief porseleindesigno leder Exclusief porselein 
(GL 63 AMG)
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Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR excl. BTW

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR incl. BTW

Maandelijkse 
huur*  

EUR excl. BTW

designo.

designo exclusiefpakket 1)  

omvat:
- zetels in designo leder met monogram AMG (kleuren: kastanjebruin (X06), zwart (X11) of porselein 
(X27))

- Nappa leder op bovenkant dashboard, onderdelen van de deurbekleding en de centrale console
- dakhemelbekleding in zwart DINAMICA 
- vloermatten met monogram designo
- dubbele uitschuifbare zonnekleppen, code 543
Gebaseerd op interieur zwart leder (201). Enkel in combinatie met Memory Pack (P64). Niet in 
combinatie met dashboard bekleed met ARTICO® leder (U09).

 – – 7.186 8.695,06 118,86
–  – 5.284 639,64 87,40
– –  4.641 5.615,61 76,76

Keuze uit:
 - designo bruin X06
 - designo zwart X11
 - designo porselein X27

designo interieurhemel stof zwart 2) Y90    357 431,97 5,90

designo sierdelen pianolak zwart 3) W69    1530 1.851,30 25,31

designo stuurwiel in hout/leder 4) in pianolak zwart Y95    1020 1.234,20 16,87

1) Op basis van leder zwart, code 201; GL 63 AMG: bekleding en middendeel deuren zonder ruitpatroon met metalen AMG-logo
2) Niet in combinatie met bekleding lederlook ARTICO amandelbeige, en bekleding leder amandelbeige
3) Niet in combinatie met stuurwiel in hout/leder, code 289
4) Alleen in combinatie met designo sierdelen in pianolak, code W69; niet in combinatie met AMG Performance-stuurwiel, en multifunctioneel stuurwiel verwarmd, code 443, en stuurwiel in hout/leder, 

code 289, en bekleding lederlook ARTICO amandelbeige of alpacagrijs, en bekleding leder amandelbeige of alpacagrijs



19

	 leverbaar tegen meerprijs
	 optie zonder meerprijs
	 standaard

—	 niet leverbaar
Code G

L 
35

0 
Bl

ue
TE

C
 

4M
AT

IC
G

L 
50

0 
4M

AT
IC

 
Bl

ue
EF

FI
C

IE
N

C
Y

G
L 

63
 A

M
G

Aanbevolen 
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Maandelijkse 
huur*  

EUR excl. BTW

Uitrustingspakketten.

AMG-sportpakket exterieur inclusief AMG-styling bestaande uit: voor- en achterskirt in carrosse-
riekleur, 53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen 
10 J x 21 ET 46 met banden 295/40 R 21 (code 757)1), 19 inch sportremsysteem met
geperforeerde remschijven en remklauwpanelen met opschrift Mercedes-Benz, treeplanken
in aluminiumlook met rubbernoppen, verlicht met led-techniek, bredere spatschermen

P31  – – 4.233 5.121,93 70,01

–  – 3.672 4.443,12 60,73

1) Lichtblokken met LED-design optioneel
2) Zichtbare uitlaatsierstukken alleen bij de GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY

AMG-sportpakket exterieur 
achterzijde 2)

AMG-sportpakket exterieur 
voorzijde 1)

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks 
lichtmetalen velgen (757)
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Opties.

Comforttelefonie, media interface

Parkeerpakket met 360°-cameraNachtzichtassistent PLUS KEYLESS GO Bang & Olufsen BeoSound AMG

Warmtewerend, donkergetint glas, 
rondom vanaf B-stijlen

EASY ENTRY-systeem elektrisch, 
links en rechts voor derde zitrij

ON&OFFROAD-pakketEntertainmentsysteem achter

Stuurwiel in hout/leder, sierdelen 
in populierenhout donkergrafiet 

glanzend

Zonnescherm (rollo) Automatische airconditioning 
THERMOTRONIC

ACTIVE CURVE SYSTEM Dubbele bekerhouder koel- en
verwarmbaar voor

Panoramaschuifdak van glas 
elektrisch 
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Opties.
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STYLINGACCESSOIRES

Chroomvinnen voor op de motorkap E60    133 160,93 2,20

Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen 1) verlicht met led-techniek 846    638 771,98 10,55

Trekhaak 2) met elektrische ontgrendeling 550    928 1.122,88 15,35

AANDRIJVING EN ONDERSTEL

ON&OFFROAD-pakket 3) inclusief draaiknop voor zes rijprogramma‘s en animatie 
(van bijvoorbeeld klim- en hellingshoek) in COMAND-display, handmatige modus voor automatische 
transmissie, 100%-differentieelsperren voor middendifferentieel, vooras en achteras met aangepast 
4ETS, terreinreductie door extra reductiebak (Low Range], 
bodembeschermingsplaat voor motor, verstevigde bodembekleding voor gehele onderzijde, 
speciaal offroad-algoritme voor ABS, ETS, ESP en luchtvering, alsmede drie extra instellingsmoge-
lijkheden luchtvering voor meer bodemspeling

430   – 1.938 2.344,98 32,05

ACTIVE CURVE SYSTEM 4) met actieve overhelstabilisatie 468    3.162 3.826,02 52,30

1) In combinatie met AMG-sportpakket exterieur, code P31, inbegrepen
2) Voor de toegestane aanhangwagenbelasting zie de technische gegevens
3) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527; in combinatie met Intelligent Light System, code P35: inclusief offroad-verlichting
4) Alleen in in combinatie met bandenspanningscontrolesysteem, code 475; niet in combinatie met bandenspanningswaarschuwingssysteem, code 477; GL 350 BlueTEC 4MATIC: niet in combinatie met 45,7 cm
 (18 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen, code R41, en 45,7 cm (18 inch) zevenspaaks lichtmetalen velgen, code 52R
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45,7 cm (18 inch) zevenspaaks 
lichtmetalen velgen (52R)

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks 
lichtmetalen velgen (R55)

50,8 cm (20 inch) tienspaaks 
lichtmetalen velgen (50R)

50,8 cm (20 inch) vijf-dubbel-
spaaks lichtmetalen velgen (R33)

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks 
lichtmetalen AMG-velgen (798)

48,3 cm (19 inch) zevenspaaks 
lichtmetalen velgen (06R)

Velgen.
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Opties.
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VELGEN/BANDEN

45,7 cm (18 inch) zevenspaaks lichtmetalen velgen 1)

8 J x 18 ET 56,5 met banden 265/60 R 18
52R 2 – – 82 99,22 1,36

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen 1)

8,5 J x 19 ET 62 met banden 275/55 R 19
R55   – 561 678,81 9,28

48,3 cm (19 inch) zevenspaaks lichtmetalen velgen 1)

8,5 J x 19 ET 62 met banden 275/55 R 19
06R  – – 816 987,36 13,50

–  – 255 308,55 4,22

50,8 cm (20 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen 1)

8,5 J x 20 ET 62 met banden 275/50 R 20
R33  – – 1.020 1.234,20 16,87

–  – 459 555,39 7,59

50,8 cm (20 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen himalaya grey, glanzend 1)

8,5 J x 20 ET 62 met banden 275/50 R 20
50R  – – 1.275 1.542,75 21,09

–  – 714 863,94 11,81

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen titaangrijs, glanzend 3)

10 J x 21 ET 46 met banden 295/40 R 21
798   – 510 617,10 8,44

– –  357 431,97 5,90

Velgbeveiliging voor lichtmetalen velgen, met vier velgbouten en één gecodeerde sleutel E16    41 49,61 0,68

1) Niet in combinatie met AMG-sportpakket exterieur, code P31
2) Niet in combinatie met ACTIVE CURVE SYSTEM, code 468
3) Met uitzondering van GL 63 AMG alleen in combinatie met AMG-sportpakket exterieur, code P31
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Opties.

LAKKEN

Metaalkleur    887 1.073,27 14,67

Diamantwit metallic BRIGHT 799    1.683 2.036,43 27,84

ZETELS

Memorypakket inclusief zetels vooraan, stuurkolom en buitenspiegels elektrisch verstelbaar 
met memoryfunctie, alsmede viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder en voorpassa-
gier

P64    908 1.098,68 15,02

Multicontourzetels voor de bestuurder en voorpassagier inclusief massagefunctie, comforthoof-
dsteunen en zittingverstelling

399    1.122 1.357,62 18,56

Zetelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier 1) 873    347 419,87 5,74

Zetelverwarming achter 2) op de tweede zitrij 872    347 37 442

Zetelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier 3) inclusief zetel-
verwarming, zetelventilatie en geperforeerd leder

401  – – 1.102 1.333,42 18,23
–   755 913,55

-- in combinatie met designo exclusiefpakket of met winterpakket    755 913,55

EASY ENTRY-systeem 4) elektrisch, links en rechts voor toegang tot de derde zitrij 843    408 493,68 6,75

1)  In combinatie met designo exclusiefpakket, code X06/X11/X27, of in combinatie met winterpakket, code 228, inbegrepen; niet in combinatie met zetelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en 
 voorpassagier, code 401
2)  Alleen in combinatie met zetelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier, code 873, of zetelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, code 401; niet in combinatie met bekleding 

lederlook ARTICO
3)  Niet in combinatie met zetelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier, code 873, en bekleding lederlook ARTICO; GL 63 AMG: alleen in combinatie met memorypakket, code P64
4)  Niet in combinatie met doorlaadmogelijkheid, code 282
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Opties.

1)  Inclusief viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder
2)  Niet in combinatie met designo exclusiefpakket, code X06, X11, X27
3)  Alleen in combinatie met memorypakket, code P64, en zetelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier, code 873, of zetelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, code 401; 
 niet in combinatie met stuurwiel in hout/leder in nappaleder, code 289, en designo stuurwiel in hout/leder, code Y95
4)  Niet in combinatie met multifunctioneel stuurwiel verwarmd, code 443, en designo stuurwiel in hout/leder, code Y95, en designo sierdelen in pianolak zwart, code W69, en sierdelen in aluminium, code 739; 
 bij GL 63 AMG vervalt het AMG Performance-stuurwiel

INTERIEUR,  BEKLEDINGEN, SIERDELEN

Bekleding leder eenkleurig 1) 201-205-
208

   1.836 2.221,56 30,37

Bekleding leder tweekleurig/driekleurig 1) 254-255-
258

 – – 2.091 2.530,11 34,59

–   255 308,55 4,22

Bekleding lederlook ARTICO met siernaden 2) voor onderkant dashboard en bovenkant deuren U09    459 555,39 7,59

Sierdelen in wortelnotenhout bruin glanzend 731   

Sierdelen in essenhout bruin H09   

Sierdelen aluminium geslepen licht inclusief vierspaaks sportstuur met sierspaak in aluminiumlook 
(GL 63 AMG met AMG Performance-stuurwiel) en rollo op bekerhouder zwart

739   

Dubbele zonnekleppen inklapbaar en zijdelings wegklapbaar 543    97 117,37 1,60

Vloermatten velours in uitrustingskleur U12   – 92 111,32 1,52

STUURWIEL

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd 3) in nappaleder 443   – 265 320,65 4,38

Stuurwiel in hout/leder 4) in nappaleder 289    602 728,42 9,96
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Opties.

1)  Alleen in combinatie met automatische airconditioning THERMOTRONIC, code 581
2)  GL 350 BlueTEC 4MATIC: inclusief warmtewerend, donkergetint glas, code 840
3)  Niet in combinatie met schuifdak, code 414

AIRCONDITIONING

Automatische airconditioning THERMOTRONIC met drie zones inclusief motorrestwarmte-
benutting, gecombineerde stof- en actieve-koolstoffilter, afzonderlijk regelbare temperatuur voor de 
bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers met display, drie instellingen FOCUS, MEDIUM, 
DIFFUUS, luchtkwaliteits- en luchtvochtigheidssensor, afzonderlijk bedienings-paneel voor het 
achtercompartiment met temperatuurregeling, extra uitstroomopeningen 
in de B-stijlen en compacte hulpventilator

581    683 826,43 11,30

Automatische airconditioning THERMOTRONIC 1) achter 582    520 629,20 8,60

Winterpakket inclusief voorverwarmingsinstallatie voor motor en interieur, afstands-
bediening, ruitensproeierinstallatie verwarmd en zetelverwarming voor

228  – – 1.918 2.320,78 31,72
–   1.571 1.900,91 25,98

Warmtewerend, donkergetint glas rondom vanaf B-stijlen 840    398 481,58

Veiligheidsglas eerste zitrij 2) voor voorste zijruiten en voorruit 841    627 758,67 10,37

DAKSYSTEMEN

Panoramaschuifdak van glas 3) elektrisch met kantelfunctie, one touch-bediening, regen- 
en comfortsluiting, alsmede zomeropening, PRE-SAFE®-sluitfunctie, elektrisch zonnescherm (rollo), 
alsmede inklembeveiliging, met vast panoramadak boven de tweede en derde zitrij

413    918 1.110,78 15,18

Basisdrager Alustyle Easy-Fix II E22    179 216,59 2,96
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Opties.

1)  Bij GL 63 AMG met AMG-opschrift
2)  In combinatie met winterpakket, code 288, inbegrepen
3)  Niet in combinatie met parkeerpakket met 360°-camera, code P44, en achteruitrijcamera, code 218, en nachtzichtassistent plus, code 610, en tv-tuner, code 865
4)  Alleen in combinatie met AUDIO 20 CD, code 510, of COMAND Online, code 512/527

LICHT EN ZICHT

Sfeerverlichting in drie kleuren instelbaar voor portierpanelen links/rechts en dashboard, ringen 
om ventilatieopeningen, dubbele bekerhouder en instaplijsten voor met opschrift Mercedes-Benz 1) 
wit verlicht, alsmede leeslampjes bij de derde zitrij

876    357 431,97 5,90

Intelligent Light System inclusief bi-xenonkoplampen, verlichting voor provinciale en snelwegen, 
actieve bochtenverlichting, automatische koplamphoogteregeling, afslag-
verlichting, adaptieve grootlichtassistent en koplampreinigingsinstallatie

P35    1.591 1.925,11 26,32

Ruitensproeierinstallatie verwarmd 3) inclusief ruitensproeierkoppen en ruitensproeier-
vloeistofreservoir

875   – 173 209,33 2,86

Spiegelpakket inclusief binnen- en linker buitenspiegel automatisch dimmend en 
buitenspiegels links en rechts elektrisch inklapbaar

P49    551 666,71 9,11

Zonnescherm (rollo) achter, in de achterdeuren mechanisch uittrekbaar 297    275 332,75 4,55

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE

AUDIO 20 CD met cd-wisselaar voor zes cd's 3) functies analoog aan AUDIO 20 CD, 
code 523 (standaarduitrusting)

510  – – 306 370,26 5,06

Digitale radio (DAB) 4) voor de standaards DAB, DMB en DAB+ 537    520 629,20 8,60
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Opties.

1)  Alleen in combinatie met radio AUDIO 20 CD, code 510/523; niet in combinatie met voorbereiding voor Becker® MAP PILOT, code 508, en COMAND Online, code 512/527
2)  Niet in combinatie met voorbereiding voor Becker® MAP PILOT, code 508, en Becker® MAP PILOT, code 509

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE (vervolg)

Becker® MAP PILOT 1) volledig geïntegreerde navigatiemodule met 2D/3D-kaartweergave voor 
de gedigitaliseerde gebieden in Europa, ondergebracht in houder in dashboardkastje, aanduiding 
navigatiegegevens in display van radio AUDIO 20 CD en bediening via centrale controller, 
akoestische navigatie-aanwijzingen via autoluidsprekers, visuele aanduiding van navigatie- 
aanwijzingen in combi-instrument, automatische filemelding (TMC), adresinvoer via spraak, 
update van kaartgegevens, functiesoftware en overige features via pc en internet mogelijk 
(uitneembare module met usb-aansluiting)

509  – – 816 987,36 13,50

COMAND Online 2) multimediasysteem, 17,8-cm kleurendisplay met hoge resolutie, 
navigatie vanaf harde schijf met 2D/3D-kaartweergave voor de gedigitaliseerde gebieden 
in Europa, drie jaar lang gratis updates van Europees kaartmateriaal inbegrepen (vanaf de kenteken-
registratie), automatische filemelding (TMC Touring Mobilis), rijstrookadvies, routegeleiding 
en rijden van voorgeprogrammeerde routes, opslag/import/aanduiding van persoonlijke speciale 
bestemmingen op de kaart, gebruik van geïntegreerde Mercedes-Benz apps (weer, speciale 
bestemmingen, downloaden routes via Google, Facebook), internetbrowser, snelheidslimietassistent, 
spraakbedieningssysteem LINGUATRONIC voor audio, telefoon en navigatie, Bluetooth-interface met 
handsfreefunctie en audiostreaming voor muziekweergave, geïntegreerd telefoontoetsenblok, radio 
met dubbele tuner, cd-/dvd-speler, usb-interface en Aux in-aansluiting (in opbergvak van midden-
console), sleuf voor sd-geheugenkaarten, MUSIC REGISTER met 10 GB geheugen voor gecompri-
meerde audio-bestanden (mp3, wma, aac), weergave cd-cover, dvd audio/video, Picture Viewer, 
Mercedes-Benz noodoproepsysteem

527    2.722 3.293,62 45,02
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Opties.

1)  Niet in combinatie met voorbereiding voor Becker® MAP PILOT, code 508, en Becker® MAP PILOT, code 509
2)  Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met radio AUDIO 20 CD, code 510/523
3)  Alleen in combinatie met radio AUDIO 20 CD met cd-wisselaar voor zes cd‘s, code 510, of COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met radio AUDIO 20 CD, code 523, en Harman Kardon® Logic 7® 
 surround sound system, code 810, en opbergvak onder bagageruimte, code 888, en noodreservewiel Minispare, code 690
4)  Alleen in combinatie met radio AUDIO 20 CD met cd-wisselaar voor zes cd‘s, code 510, of COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met radio AUDIO 20 CD, code 523, en Bang & Olufsen 
 BeoSound AMG, code 811

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE (vervolg)

COMAND Online met dvd-speler voor zes dvd‘s 1) 512  – – 3.028 3.663,88 50,08

functies analoog aan COMAND Online, code 527 –   306 370,26 5,06

COMAND-afstandsbediening 2) voor COMAND multimediasysteem 816    122 147,62 2,02

Bang & Olufsen BeoSound AMG 3) high-end surround sound system met totaal vermogen 
van 1200 watt, veertien luidsprekers, twee hogetonenluidsprekers met Acoustic Lense Technology 
en led-verlichting in de spiegeldriehoek voor, aluminium luidsprekerpanelen in zilverchroom voor de 
midden-/lagetonenluidsprekers in de voordeuren en lagetonen-
luidsprekers achter, B&O-specifiek COMAND-menu True ImageTM voor individuele sound

811    4.233 5.121,93 70,01

Harman Kardon® Logic 7® surround sound system 4) inclusief elfkanaals DSP-versterker 
met totaal vermogen van 830 watt in combinatie met veertien luidsprekers, bij COMAND Online is 
een volmaakte audiobeleving via Dolby Digital 5.1 en DTS mogelijk

810    857 1.063,97 14,17
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Opties.

1) Niet in combinatie met voorbereiding voor entertainmentsysteem achter, code 866
2) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met radio AUDIO 20 CD, code 510/523
3) Houders zijn als accessoire leverbaar voor een groot aantal mobiele telefoons; meer informatie vindt u op www.mercedes-benz.com/connect
4) Niet in combinatie met entertainmentsysteem achter, code 864; het passende entertainmentsysteem achter is als accessoire leverbaar
5) Alleen in combinatie met comforttelefonie, code 386
6) Alleen in combinatie met radio AUDIO 20 CD met cd-wisselaar voor zes cd‘s, code 510, of COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met radio AUDIO 20 CD, code 523

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE (vervolg)

Entertainmentsysteem achter 1) inclusief twee 20,3-cm displays (geïntegreerd in de hoofdsteunen 
van de voorzetels) en dvd-speler, twee hoofdtelefoons en afstandsbediening

864    1.989 2.406,69 32,90

Tv-tuner voor digitale tv-ontvangst 2) (alleen ontvangst van publieke zenders) 865    1.010 1.222,10 16,71

Comforttelefonie 3) in de middenarmsteun met universele interface voor diverse houders, 
uitgebreide telefoonfuncties, laadfunctie en buitenantenne voor optimale ontvangst

386    398 481,58 6,58

Voorbereiding voor entertainmentsysteem achter 4) 866    168 203,28 2,78

Reis- en restaurantgids 2) 4GB sd-geheugenkaart met ViaMichelin-gegevens 03U    102 123,42 1,69

Telefoonmodule met Bluetooth® (SAP-profiel) 5) in de middenconsole voor telefonie en internet, 
met afzonderlijke sd-kaartlezer 

E07    449 543,29 7,43

Media interface 6) universele interface in de middenarmsteun voor mobiele audioapparatuur 
(bijvoorbeeld iPod) inclusief consumer-kabel kit, bestaande uit usb-, iPod- en Aux in-kabel)

518    224 271,04 3,70
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Opties.

1)  In combinatie met rijassistentiepakket plus, code 23P, of met designo exclusiefpakket, code X06/X11/X27, inbegrepen
2)  Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49, en COMAND Online, code 512/527, of Becker® MAP PILOT, code 509, met radio AUDIO 20 CD, code 510/523; niet in combinatie met rijassistentiepakket 
 plus, code 23P
3)  Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49, en COMAND Online, code 512/527, of Becker® MAP PILOT, code 509, met radio AUDIO 20 CD, code 510/523; niet in combinatie met spoorpakket, 
 code 22P
4)  Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527, en Intelligent Light System, code P35
5)  Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49, en COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met achteruitrijcamera, code 218, en radio AUDIO 20 CD, code 510/523
6)  Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met radio AUDIO 20 CD, code 510/523; niet in combinatie met parkeerpakket met 360°-camera, code P44

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN

Sidebags achter links en rechts 293    374 452,54 619

Automatische kinderzitherkenning AKSE 1) in voorpassagierszetel voor speciaal door mercedes-
Benz goedgekeurde kinderzitjes met transponder 

U18    51 61,71

Spoorpakket 2) inclusief spoorassistent en dodehoekassistent 22P    765 925,65 12,65

Rijassistentiepakket plus 1) 3) inclusief DISTRONIC PLUS, PRE-SAFE®-rem, Brake Assist System BAS 
PLUS, automatische kinderzitherkenning AKSE, actieve spoorassistent en 
actieve dodehoekassistent

23P    2.295 2.776,95 37,96

Nachtzichtassistent plus 4) met voetgangersherkenning 610    1.275 1.542,75 21,09

Parkeerpakket met 360°-camera 5) inclusief actieve parkeerassistent met PARKTRONIC P44    673 814,33 11,13

Achteruitrijcamera 6) met hulplijnen in het display 218    408 493,68 6,75

Bandenspanningscontrolesysteem 475    311 376,31 5,14
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Opties.

1)  Niet in combinatie met dubbele bekerhouder koel-en verwarmbaar voor, code 311
2)  Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49
3)  Niet in combinatie met KEYLESS GO, code 889
4)  Alleen in combinatie met noodreservewiel Minispare, code 690; niet in combinatie met Bang & Olufsen BeoSound AMG, code 811

SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING

KEYLESS GO 1) automatische voertuigontgrendeling inclusief 
comfortsluiting portiergrepen met chroominleg

889    908 1.098,68 15,02

Garagedeuropener 2) geïntegreerd in binnenspiegel 231    230 278,30 3,80

Antidiefstalpakket inclusief diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging 
en interieurdetectie

P54    449 543,29 7,43

Sluitbekrachtiging voor- en achterdeuren 883    561 678,81 9,28

OPBERGRUIMTE

Dubbele bekerhouder koel-en verwarmbaar 3) voor de bestuurder en voorpassagier 311    214 258,94 3,54

Opbergvak onder bagageruimte 4) afsluitbaar 888    112 135,52 1,85
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Opties.

1)  Niet in combinatie met bagageruimtebak laag, code E30, en beschermingsset bagageruimte, code E82
2)  Niet in combinatie met EASY ENTRY-systeem, code 843
3)  Niet in combinatie met cargo organizer, code E81, en beschermingsset bagageruimte, code E82
4)  Niet in combinatie met noodreservewiel Minispare, code 690
5)  Niet in combinatie met bagageruimtebak laag, code E30, en cargo organizer, code E81

BAGAGE- EN LAADRUIMTE

Cargo organizer 1) bestaande uit bagageruimtebak laag met opbergbox E81    122 147,62 2,02

Doorlaadmogelijkheid 2) boven armsteun achter 282    194 234,74 3,21

Bagageruimtebak 3) laag E30    66 79,86 1,09

Bagageruimtebodem afsluitbaar 4) 892    71 85,91 1,17

Beschermingsset bagageruimte 5) bestaande uit dubbelzijdige mat en zigzaglaaddrempel-
bescherming

E82    112 135,52 1,85
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Accessoires.

Apple iPad 2®-integratiekit
plus achter

Entertainmentsysteem achter 
portable (double kit)

Achterfietsdrager op de trekhaak

Portiergreepuitsparingen, 
hoogglanzend verchroomd

Kinderzitje KidFix, Limited Black

Vijf-dubbelspaaks velgRubbermat STANDAARD

Mercedes-Benz dakboxZigzaglaaddrempelbescherming

Houder voor Apple iPhone
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Artikelnummer

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR excl. BTW

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR incl. BTW

Accessoires (selectie).

Bescherming & Behoud
All weather matten, set van 4 B66680260 75,00 90,75
Ripsmatten, set van 4 B66360346 76,65 92,75
Veloursmatten, set van 4 B66290102 96,43 116,68
Comfort en bagageruimte

Antislipmat, zwart, lang B67680070 54,37 65,79
Bagageruimtebak, laag B66680060 72,44 87,65
Boodschappenkrat, inklapbaar B66470995 9,96 12,05
Dubbelzijdige mat, met laaddrempelbescherming, zwart B67680067 95,94 116,09
Lampenbox (ECE) B66810033 28,97 35,05
Scheidingsnet B67660114 188,67 228,29
Exterieur

Vinnen voor de motorkap B66881304 13,84 16,75
Buitenspiegelbehuizing, tweedelig B66881303 158,29 191,53
Portiergreepuitsparingen, verchroomd (vierdelige set) B66881237 57,74 69,87
Treeplanken met rubbernoppen (tweedelige set) B66880630 1.193,69 1.444,36
Veiligheid

Kinderzitje BABY-SAFE plus met AKSE (Daimler Square) A0009701000 271,90 329,00
Kinderzitje DUO Plus, met ISOFIX en AKSE (Limited black) A00097011009H95 379,34 459,00
Kinderzitje DUO Plus, zonder AKSE (Limited Black) A00097016009H95 379,34 459,00
Kinderzitje Kidfix, Met ISOFIX met AKSE (Limited Black) A00097018009H95 263,64 319,00
Kinderzitje Kidfix, Met ISOFIX zonder AKSE (Limited Black) A00097019009H95 247,11 299,00
Geïntegreerd kinderzitje (Limited Black) A2049704850 125,86 152,29
Kinderzitje BABY-SAFE plus, Zonnescherm (Daimler Square) A0009700055 24,21 29,29
Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Zonnescherm (Limited Black) A00097001559H95 24,21 29,29
Vervangingsbekleding BabySafe Plus (Daimler Square) A0009700381 87,14 105,44
Vervangingsbekleding DUO Plus (Limited Black) A00097004819H95 87,14 105,44
Vervangingsbekleding Kidfix (Limited Black) A00097006819H95 87,14 105,44

Prijzen op 08.2012 onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
De aangeduide prijzen zijn exclusief eventuele montagekosten. Behoudens wijzigingen en fouten.
De uitgebreide accessoirescataloog voor uw model kan u bij uw Mercedes-Benz Partner verkrijgen.
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Accessoires (selectie).

Artikelnummer

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR excl. BTW

Aanbevolen 
catalogusprijs 
EUR incl. BTW

1) Enkel in combinatie met Media Interface, Code 518 en Comand Online, Code 512/527
2) Voor iPhone 4/4S, in verbinding met Comand Online; code 512/527, ook beschikbaar voor Audio 20
3) Enkel in combinatie met GSM-vooruitrusting (code 386)

Vervangingsbekleding 'BabySafe Plus II' (Daimler Square) A00097009819G43 116,18 140,58
Vervangingsbekleding 'BabySafe Plus II' (Limited Black) A00097009819H95 87,14 105,44
Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Chilirood) A00097001563E16 26,63 32,22
Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Flanelgrijs) A00097001567N37 26,63 32,22
Kinderzitje Kidfix, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Chilirood) A00097002563E16 26,63 32,22
Kinderzitje Kidfix, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Flanelgrijs) A00097002567N37 26,63 32,22
Kinderzitje DUO Plus, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Chilirood) A00097003563E16 26,63 32,22
Kinderzitje DUO Plus, Verwisselbare hoes, hoofd-/schouder (Flanelgrijs) A00097003567N37 26,63 32,22
Dragersystemen

Basisdragers, Alustyle B67812141 192,56 233,00
Dakbox 330, matzilver A0008403362 376,87 456,01
Dakbox 450, zwart metallic A0008403962 442,15 535,00
Ski- en snowboardhouder New Alustyle A0008900493 88,82 107,47
Fietshouder New Alustyle voor één fiets A0008900293 113,82 137,72
Fietsdrager voor de trekhaak, plooibaar, voor 2 fietsen A0008901493 531,97 643,68
Fietsdrager voor de trekhaak, plooibaar, voor 3 fietsen A0008901593 638,57 772,67
Telematica

Media Interface Consumer Cable video 1) A0018278004 38,37 46,43
Entertainment Systeem voor achteraan B67827054 619,83 749,99
Mobiele telefoonhouder voor de iPhone 4/4S, met audiokabel van 15cm 2) 3) A2128201551 247,11 299,00
Velgen

19 inch tienspaaks lichtmetalen velgen Perim 8,5J x 19 ET 56, titaanzilver, glanzend B66474567 473,55 573,00
20 inch tienspaaks lichtmetalen velgen Tomeko 8,5J x 20 ET 56, bicolor B66474528 484,01 585,65
20 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen Merem 8,5J x 20 ET 56, titaanzilver B66474565 503,03 608,67
21 inch vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen 10J x 21 ET 37, zilver, glanzend B66031070 864,95 1.046,59

Prijzen op 08.2012 onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
De aangeduide prijzen zijn exclusief eventuele montagekosten. Behoudens wijzigingen en fouten.
De uitgebreide accessoirescataloog voor uw model kan u bij uw Mercedes-Benz Partner verkrijgen.
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Combinatiemogelijkheden voor bekledingen en lakken.
	 aanbevolen
	 mogelijk

	niet aanbevelenswaardig

1)  Driekleurig interieurdesign
2)  Tweekleurig interieurdesign
3)  Alleen in combinatie met sportpakket interieur, code P95
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Code 101 105 108 201 205 208 254 255 258 X06 X11 X27

UNILAKKEN

Zwart 040            

Calcietwit 650            

METALLIC LAKKEN

Vermiljoenrood 151            

Obsidiaanzwart 197            

Tenorietgrijs 755            

Iridiumzilver 775            

Parelbeige 794            

Citrienbruin 796            

Cavansietblauw 890            

SPECIALE LAK

Diamantwit metallic BRIGHT 799            
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Diensten

	 leverbaar tegen meerprijs
	 optie zonder meerprijs
	 standaard
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Aanbevolen  
maandelijkse prijs

EUR  
Excl. BTW

Aanbevolen  
maandelijkse prijs

EUR  
Incl. BTW

Onderhouds- en herstellingsprogramma

FreeMind - 2 jaar / 50.000 Km’s  - - 79,29 95,94

-  - 80,18 97,02

- -  92,21 111,57
FreeMind - 3 jaar / 75.000 Km’s  - - 110,38 133,56

-  - 113,71 137,59

- -  130,86 158,34
FreeMind - 4 jaar / 100.000 Km’s  - - 139,03 168,23

-  - 149,02 180,31

- -  171,63 207,67

Uitbreiding garantie FreeProtection * Aanbevolen prijs  
EUR excl. BTW

Aanbevolen prijs  
EUR incl. BTW

FreeProtection - tot 4 jaar / max. 150.000 Km's    1.390,00 1.681,90
FreeProtection - tot 5 jaar / max. 175.000 Km's    2.055,00 2.486,55
FreeProtection - tot 6 jaar / max. 200.000 Km's    2.725,00 3.297,25
* Voorwaarden: zie www.mercedes-benz.be (rubriek diensten en accessoires)

a) = BlueEFFICIENCY
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Diensten
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	 optie zonder meerprijs
	 standaard
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Aanbevolen
jaarlijkse premie
inclusief taksen  

EUR

MERCEDES-BENZ INSURANCE

Burgelijke aansprakelijkheid + OMNIUM + rechtsbijstand
Jaarlijkse premie gebaseerd op basismodel zonder opties
Jaarlijkse premie als voorbeeld voor een man van 40 jaar wonende te 1840 Londerzeel en met een Bonus-Malus 0
Vrijstelling € 0 (herstelling bij een erkende Mercedes-Benz concessiehouder)

 - - 2.125,57 €
-  - 2.772,12 €
- -  3.724,60 €

a) = BlueEFFICIENCY
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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.

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

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.

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. 
 

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 12 maanden na de 
eerste inverkeersstelling. Duidelijke en snelle antwoorden op al uw vragen via één enkel 
telefoonnummer maken de service helemaal compleet.  

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 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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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.

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

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.

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. 
 

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 12 maanden na de 
eerste inverkeersstelling. Duidelijke en snelle antwoorden op al uw vragen via één enkel 
telefoonnummer maken de service helemaal compleet.  

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 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. 
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.

Mobilo van Mercedes-Benz
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.

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. 

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

Service24h
Op elk ogenblik aan uw zijde

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. 

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.

•		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
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.

FreeProtection 
Tot 6 jaar lang een uitgebreide bescherming 

Wanneer de fabrieksgarantie op uw nieuwe personenwagen is verstreken, kunt u onze 
geruststellende bescherming nog enkele jaren verlengen met FreeProtection. 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.  

Zo blijft uw Mercedes steeds in topvorm.
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Mijn Mercedes. Mijn service. 
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FreeMind 
Verwen uw wagen en uzelf met vakmanschap

Dit serviceprogramma houdt uw wagen permanent in topvorm en wil ook u die 
ontspannen gemoedsrust bieden.  
Met FreeMind 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. 

Wat zijn uw voordelen?

•	 Geen zorgen omwille van mechanische problemen:	FreeMind 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  
 FreeMind Service Card gratis terecht bij niet minder dan 2.500 Mercedes-Benz  
 Partners in België en in 17 andere Europese landen. 

•	 Optimaal rendement:	FreeMind 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 FreeMind contract afsluiten voor een nieuwe Mercedes-Benz, maar ook  
 voor een zo goed als nieuwe wagen (recente tweedehandswagen).
•  FreeMind 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 origi-
nele 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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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.


