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Welkom.

In de wereld van Mercedes-Benz.

U zult vaststellen dat uw favoriete Mercedes-Benz 
standaard al alles in huis heeft voor een unieke 
rijbeleving. Bovendien krijgt u een overzicht van de vele 
uitrustingsmogelijkheden en accessoires die passen bij 
het door u gekozen model.

Nergens is een Mercedes-Benz zo overtuigend als op de 
weg. Daar ervaart u namelijk het soevereine rijgevoel dat 
onze auto’s zo bijzonder maakt. De bijzondere sfeer die 
tijdens het rijden in een Mercedes-Benz ontstaat, laat zich 
moeilijk beschrijven. Die kunt u het beste zélf ervaren. 
Daarom nodigen wij u uit voor een proefrit. Uw 
verkoopadviseur maakt graag een afspraak met u.

Het Mercedes-Benz team.

Elke auto met de ster wordt geassocieerd met fascinatie, 
perfectie en duurzaamheid. Onze passie voor auto’s 
beleeft u in de wereld van Mercedes-Benz.

Rijdend in een Mercedes-Benz ervaart u ongekende 
sportiviteit, oogstrelend design, toonaangevende veiligheid 
en ongeëvenaard comfort. En niet in de laatste plaats 
innovaties die nu al het pasklare antwoord zijn op vragen 
van de auto’s van morgen.

Onze aanspraak op deze leidende positie is de motor 
achter ons individuele aanbod modellen, onderdelen, 
accessoires en service. Ons streven is namelijk u altijd 
mobiel houden, waar u ook bent. Op de volgende pagina’s 
leest u meer over onze services.
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Netto 
catalogus- 

prijs (€) BTW (€) BPM (€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

Type

Aantal 
cilinders/ 

inhoud (cm3)
Versnellings- 

bak

Vermogen 
kW (pk)/ 

koppel Nm

CO2-emissie 
(g/km)/ 

Euronorm
Energie- 

label

BENZINE

SLC 180 4/1.595 6-handgeschakeld 115 (156)/250 127/Euro 6 C 29.652 6.227 5.116 40.995

SLC 180 4/1.595 9G-TRONIC 115 (156)/250 128/Euro 6 C 31.752 6.668 5.240 43.660

SLC 200 4/1.991 9G-TRONIC 135 (184)/300 133/Euro 6 D 36.062 7.573 5.860 49.495

Mercedes-AMG SLC 43 6/2.996 9G-TRONIC 270 (367)/520  178/Euro 6 G 50.375 10.579 15.041 75.995

SL C. U rijdt 'm al vanaf € 40.995,-
Roadster, 2 zitplaatsen, 2-deurs
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Standaarduitrusting.

Multifunctioneel sportstuur in 
nappaleder (L5C)

Airconditioning (580)

Panoramavariodak (415)Hoofdkoplampen met 
H7-projectietechniek en 

geïntegreerde dagrijverlichting

Usb-interfaceKapbedieningAUDIO 20 CD (505) Dubbele bodem in de 
bagageruimte

Diamond grille in zwart met 
lamel in iridiumzilver en 

chroomaccenten

Instaplijsten met opschrift 
'Mercedes-Benz'

40,6 cm (16 inch) vijfspaaks 
lichtmetalen velgen (R23) 

(standaard SLC 200)

Led-achterlichten 40,6 cm (16 inch) tienspaaks 
lichtmetalen velgen (39R) 

(standaard SLC 180)
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w standaard 

– niet leverbaar
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Standaarduitrusting.

EXTERIEURACCESSOIRES

Diamond grille in zwart met label in iridiumzilver en chroomaccenten w w –

Luchtuitlaten in de spatschermen met vinnen in hoogglanzend chroomd w w –

Portiergrepen in carrosseriekleur w w w

AANDRIJVING EN ONDERSTEL

Handgeschakelde zesversnellingsbak 425 w w –

9G-TRONIC inclusief DIRECT SELECT-KEUZEHENDEL en stuurschakelpaddles 421 – w –

Dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatsierstukken w w –

DYNAMIC SELECT bestaande uit vijf rijprogramma’s B59 – w –

ECO start-stopsysteem B03 w w w

Cruisecontrol met variabele snelheidsbegrenzing SPEEDTRONIC 440 w w w

VELGEN/BANDEN

40,6 cm (16 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen 1) 7 J x 16 ET 37,5 met 205/55 R16 39R w – –

40,6 cm (16 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen 1) 7 J x 16 ET 37,5 met 205/55 R16 R23 – w –

TIREFIT met elektrische luchtpomp 2) w w w

1) Niet in combinatie met sportonderstel, code 486, of DYNAMIC STEERING, code 213, of Dynamic 
Handling Package, code 483 2) Het gereedschap kan als Mercedes-Benz accessoire besteld worden
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w standaard 
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Standaarduitrusting.

LAKKEN

Unilak w w w

STOELEN

Automatische uitschakeling voorpassagiersairbag U10 w w w

Pompadoertassen aan de achterwand tussen de stoelen en portieren w w w

Driepuntsveiligheidsgordel inclusief gordelspanner met gordelkrachtbegrenzer voor de bestuurder en passagier w w w

Stoelbezettingssensor in de passagiersstoel w w w

Bestuurders- en passagiersstoel in hoogte verstelbaar w w w

Sportstoelen voor de bestuurder en passagier w w w

INTERIEUR, BEKLEDINGEN, SIERDELEN

Instaplijsten met opschrift ‘Mercedes-Benz’ w w –

Interieurhemel in zwart 91U w w w

Bekleding in stof 001 w w –

Sierdelen in aluminium carbongeslepen licht H78 w w w

STUURWIELEN

Stuurkolom mechanisch verstelbaar in hoogte en diepte w w w

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in nappaleder, aan de onderzijde afgevlakt, geperforeerd op het middelste greepgedeelte, met stuurschakelpaddles 1) in 
zwart

L5C w w –

Stuurbekrachtiging met veiligheidsstuurkolom w w –

1) Stuurschakelpaddles alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421
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w standaard 
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Standaarduitrusting.

AIRCONDITIONING

Elektrische ruitbediening twee stuks met comfortbediening en inklembeveiliging w w w

Achterruitverwarming met tijdrelais w w w

Airconditioning 580 w w w

DAKSYSTEMEN

Panoramavariodak getint 415 w w w

LICHT EN ZICHT

Buitenspiegel links en rechts verwarmd, van binnenuit elektrisch instelbaar en in carrosseriekleur, met asferisch gebogen glas en geïnt. knipperlichten w w –

Lichtsensor voor automatisch inschakelen dimverlichting w w w

Koplampen in H7-projectietechniek met geïntegreerde dagrijverlichting w w w

Led-achterlichten inclusief dimlicht, remlicht, knipperlichten en derde remlicht w w w

Verlichting in de bagageruimte w w w

Leeslampje voor de bestuurder en passagier w w w

Ruitenwissers uitgevoerd als aerowissers met tip-/wisfunctie w w w

Zonnekleppen met make-up spiegel, zijdelings wegklapbaar w w w

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE

AUDIO 20 CD multimediasysteem met 7 inch mediadisplay in kleur met hoge resolutie, centraal bedieningselement op de middenconsole, radio met dubbele tuner 
en verkeersdecoder (TP/TA), cd-speler (mp3, wma, aac, wav), twee usb-aansluitingen in de middenarmsteun voor externe audioapparatuur en gegevensdragers, 
Bluetooth®-interface met HD-voice-handsfreefunctie en audiostreaming voor het afspelen van muziekbestanden, Cover Flow en Cover Art voor weergave van 
albumcovers, sms-weergavefunctie, internettoegang, sd-kaartaansluiting op de headunit

505 w w w

Mercedes me connect - Remote Online technische voorbereiding voor het gebruik van Mercedes me connect-services zoals Op afstand opvragen van 
voertuigstatus, Voertuig tracking etc. via de smartphone

11U w w w

Antenne geïntegreerd in de voorruit, achterruit en hoedenplank w w w

Mercedes-Benz noodoproepsysteem 351 w w w
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Standaarduitrusting.

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN

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

Adaptief remlicht knipperend K11 w w w

Airbag voor de bestuurder en passagier w w w

Actieve motorkap U60 w w w

Actieve remassistent waarschuwing bij dreigende botsing inclusief adaptieve remassistent en autonoom remmen om de botsing te voorkomen of de ernst ervan te 
reduceren

258 w w w

Antiblokkeersysteem (ABS) w w w

Aandrijfslipregeling (ASR) w w w

ATTENTION ASSIST w w w

Remassistent BAS met rembekrachtiging bij een noodstop w w w

Combi-instrument met aanduiding voor remvoeringslijtage w w w

Crashactieve hoofdsteunen w w w

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) w w –

Parkeerrem elektrisch met automatische ontgrendeling bij wegrijden w w w

Combi-instrument met waarschuwingsindicatie voor brandstof, olie, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof w w w

Headbags in de portieren w w w

Bandenspanningscontrolesysteem 475 w w w

Extra bescherming bij een botsing van opzij w w w

Service-interval indicator ASSYST w w w

Sidebags in de stoelen w w w

EHBO-set w w w

Gevarendriehoek w w w

Combi-instrument met zoemer en aanduiding voor niet-gedragen gordels, niet-ontgrendelde parkeerrem en niet-uitgeschakelde verlichting w w w
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Standaarduitrusting.

SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING

Kofferdeksel op afstand vergrendelbaar w w w

Wegrijblokkering elektronisch (KIWA/SCM klasse 1) w w w

Centrale vergrendeling met interieurschakelaar, automatische vergrendeling en crashsensor met noodopening w w w

OPBERGVAKKEN

Opbergvak in de middenconsole in plaats van asbak, verlicht w w w

Opbergvak in de middenconsole met rollo w w w

Middenarmsteun voor neerklapbaar met vak, via de centrale vergrendeling afsluitbaar w w w

Brillenvak in de dakconsole, verlicht w w w

Dashboardkastje afsluitbaar via de noodsleutel w w w

Bagagenet in de beenruimte van de passagier en achter de bestuurdersstoel aan de achterwand w w w

BAGAGE- EN LAADRUIMTE

Dubbele bodem in de bagageruimte met twee elastische banden voor het vastzetten van het gedemonteerde windscherm of andere bagagestukken w w w

OVERIGE UITRUSTINGEN

Buitentemperatuurmeter w w w

Combi-instrument met twee ronde klokken en 11,4 cm (4,5 inch) multifunctioneel TFT-display w w –

Sportpedalen in geborsteld rvs met rubbernoppen w w w
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Extra standaarduitrustingen Mercedes-AMG SLC 43.

Opschrift 'BITURBO' 45,7 cm (18 inch) multispaaks 
lichtmetalen AMG-velgen (91R)

AMG-remsysteem3,0-liter V6-biturbomotor Bekleding in nappaleder/
microvezel DINAMICA zwart (751)
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w standaard 

– niet leverbaar
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Extra standaarduitrustingen Mercedes-AMG SLC 43.

1) rode piping alleen in combi
2) Alleen in combinatie met bekleding code 751A, 761A, 771A; als alternatief zijn de zwarte 

veiligheidsgordels, code U17, zonder meerprijs te bestellen 3) Alleen in combinatie met bekleding code 751A, 761A, 771A, 841A, 541A

EXTERIEURACCESSOIRES

AMG-spoilerrand op het kofferdeksel U47 w

AMG-sportuitlaat met twee verchroomde uitlaatsierstukken met spijl in het midden w

AMG-styling bestaande uit Mercedes-AMG SLC 43-voorskirt en achterskirt 772 w

Diamond grille in hoogglanzend chroom met lamel in hoogglanzend zwart en chroomaccenten w

Luchtuitlaten in de spatschermen met vinnen in zilverchroom w

AANDRIJVING EN ONDERSTEL

AMG DYNAMIC SELECT voor selectie van de AMG-rijprogramma’s ECO, Comfort, Sport, Sport+, Individual B59 w

9G-TRONIC met verkorte schakeltijden inclusief DIRECT SELECT-keuzehendel en stuurschakelpaddles 421 w

AMG-sportonderstel w

VELGEN/BANDEN

45,7 cm (18 inch) lichtmetalen AMG-velgen hoogglanzend zwart v. 8 J x 18 ET 43 met 235/40 R18, a. 9 J x 18 ET 42 met 255/35 R18 91R w

INTERIEUR, BEKLEDINGEN, SIERDELEN

AMG-vloermatten met opschrift ‘AMG’ en piping in rood 1) U26 w

Veiligheidsgordels in rood 2) w

Bekleding in nappaleder/microvezel DINAMICA bestaande uit: stoelen in zonnereflecterend nappaleder met inzetstukken in microvezel DINAMICA met sportdessin in 
zwart, siernaad en piping in rood, geperforeerd op schouderhoogte en op de zitting, middendeel portieren in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA met rode siernaad, 
armsteunen en handsteun in lederlook ARTICO

751 w

Stoelen met sportdessin 3) w
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Extra standaarduitrustingen Mercedes-AMG SLC 43.

1) Alleen in combinatie met bekleding code 751A, 761A, 771A

STUURWIELEN

AMG-sportparameterstuurbekrachting met snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging 213 w

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in nappaleder zwart, aan de onderzijde afgevlakt, geperforeerd op het middelste greepgedeelte, met stuurschakelpaddles in 
zilverchroom en contrastsiernaden in rood 1)

L5C w

LICHT EN ZICHT

Buitenspiegel links en rechts verwarmd, van binnenuit elektrisch instelbaar in hoogglanzend zwart, met asferisch gebogen glas en geïntegreerde knipperlichten 6U5 w

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) drietraps w

AMG-remsysteem met inwendig geventileerde en geperforeerde remschijven 360 x 36 mm voor en 330 x 22 mm achter w

ESP® dynamische bochtenassistent w

OVERIGE UITRUSTINGEN

AMG-instaplijsten in geborsteld rvs voor w

AMG-combi-instrument met twee ronde klokken, 11,4 cm (4,5 inch) multifunctioneel kleurendisplay en  met 280-km schaalverdeling in finishvlaglook w

Brandstoftank met grotere inhoud 70 liter w



14

AMG Performance Studio.

45,7 cm (18 inch) tienspaaks 
lichtmetalen AMG-velgen, 

titaangrijs (796)

AMG-nightpakket (P60)

AMG Performance-stuurwiel in 
nappaleder zwart/microvezel 

DINAMICA (L6K)

45,7 cm (18 inch) tienspaaks 
lichtmetalen AMG-velgen, 

matzwart (607)

AMG-achterassperdifferentieel 
(471)

Analoge klok in IWC-design (246)

AMG RIDE CONTROL-sportonderstel (483)AMG-nightpakket (P60)
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AMG Performance Studio.

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar
Code A

M
G

 S
LC

 4
3

Netto  
catalogus- 

prijs (€) BTW (€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

AMG-nightpakket bestaande uit: frontsplitter in hoogglanzend zwart, vinnen in de voorskirt in hoogglanzend zwart, sierlijst 
achterdiffusor in hoogglanzend zwart en twee zwartverchroomde uitlaatsierstukken

P60 U 750 158 908

AMG Handling Package bestaande uit: AMG-achterassperdifferentieel, motorkoeler aan de voorzijde, rode remklauwen, 
driespaaks AMG Performance-stuurwiel in nappaleder zwart/microvezel DINAMICA, rode contrastsiernaad en rode 12-uur-
markering 1), code L6K, en analoge klok in IWC-design

P30 U 2.800 588 3.388

AMG RIDE CONTROL-sportonderstel 2) 483 U 1.040 218 1.258
45,7 cm (18 inch) tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen titaangrijs, glansgedraaid 3) 

v. 8 J x 18 ET 43 met 235/40 R18, a. 9 J x 18 ET 42 met 255/35 R18
796 U 500 105 605

45,7 cm (18 inch) tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen hoogglanzend zwart, glansgedraaide velgrand 3) 
v. 8 J x 18 ET 43 met 235/40 R18, a. 9 J x 18 ET 42 met 255/35 R18

607 U 500 105 605

AMG-instaplijsten met opschrift ‘AMG’, verlicht U25 U 200 42 242

1) Rode contrastsiernaad en rode 12-uur-markering alleen in combinatie met bekleding 751A, 761A, 
771A

2) Onder voorbehoud vanaf derde kwartaal 2016 leverbaar
3) Let op: de velg/band keuze kan invloed hebben op de CO

2
-uitstoot van de auto. Voor de exacte CO

2
-

uitstoot verwijzen wij u naar de BPM-tabel achterin de prijslijst.
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Multifunctioneel sportstuur in 
nappaleder (L5C)

Stoelen met sportdessin45,7 cm (18 inch) vijfspaaks 
lichtmetalen AMG-velgen, 

titaangrijs, glansgedraaid (792)

Diamond grille in hoogglanzend 
chroom met lamel in iridiumzilver 

en chroomaccenten

AMG Line.
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AMG Line.

AMG Line 1) 950 U – – 3.220 676 3.896  
– U – 3.370 708 4.078

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar
Code SL

C
 1

80
SL

C
 2

00
A

M
G

 S
LC

 4
3

Netto  
catalogus– 

prijs (€) BTW (€)

Consu– 
menten– 
prijs (€)

INTERIEUR

Stoelen met sportdessin 2)

Rode contrastsiernaden 3) op de stoelen, op het stuurwiel en op de armleuningen in 
de portieren 
- in combinatie met nappaleder/microvezel DINAMICA ook op middendeel 
portieren, middenarmsteun met rode piping op de stoelen 
- in combinatie met nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA ook op 
middendeel portieren, middenarmsteun, bovenkant portieren, bovenkant 
dashboard met rode piping op de stoelen
Combi-instrument in finishvlagdesign
Sportstuur 4) met schakelpaddles 5) in zilverchroom, code L5C
Rode veiligheidsgordels (naar keuze) 6)

Keuzehendel en schakelmanchet in nappaleder, code 280 7)

AMG-vloermatten met opschrift ‘AMG’, code U26

EXTERIEUR

AMG-styling bestaande uit: voorskirt en achterskirt
45,7 (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs, glansgedraaid, code 
792 
voor: 7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18 
achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18
Diamond grille in hoogglanzend chroom met label in iridiumzilver en 
chroomaccenten
Sportuitlaat (voor SLC 200)
Sportonderstel verlaagd 10 mm (naar keuze) 8), code 486
Remsysteem met geperforeerde remschijven en remklauwen met opschrift 
‘Mercedes-Benz’ voor

1) Niet in combinatie bekleding in stof, code 001A
2) Alleen in combinatie met bekledingen 221A, 711A, 721A, 841A, 541A
3) Alleen in combinatie met bekledingen 221A, 711A, 721A
4) Bij bekledingen 711A, 721A: multifunctioneel sportstuur in leder/microvezel DINAMICA, code L5I; 

afbestellen van sportstuur met schakelpaddles in zilverchroom, code L5C, is mogelijk
5) Stuurschakelpaddles alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421

6) Alleen in combinatie met bekledingen 221A, 711A, 721A; als alternatief zijn zwarte 
veiligheidsgordels, code U17, te bestellen

7) Alleen in combinatie met handgeschakelde zesversnellingsbak, code 425; in combinatie met 
bekledingen 211A, 711A, 721A met rode contrastsiernaad

8) Als alternatief: standaardonderstel, code 485 (zonder meerprijs) of Dynamic Handling Package, code 
483 (tegen meerprijs)
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AMG-nightpakket.

Vooraanzicht Achteraanzicht
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AMG-nightpakket.

AMG-nightpakket P60 U U – 950 200 1.150

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar
Code SL

C
 1

80
SL

C
 2

00
A

M
G

 S
LC

 4
3

Netto  
catalogus– 

prijs (€) BTW (€)

Consu– 
menten– 
prijs (€)

EXTERIEUR 1)

Diamond grille in hoogglanzend chroom met label in hoogglanzend zwart en 
chroomaccenten
Frontsplitter in hoogglanzend zwart
Buitenspiegels in hoogglanzend zwart
Sierlijst diffusor in hoogglanzend zwart
45,7 cm (18 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend zwart, 
glansgedraaid, code 91R 
voor: 8 J x 18 ET 43 met banden 225/40 ZR18 
achter: 9 J x 18 ET 42 met banden 245/35 ZR18

 

1) Alleen in combinatie met AMG Line, code 950
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Multifunctioneel sportstuur in 
nappaleder (L5C)

Stoelen met sportdessin45,7 cm (18 inch) vijf-dubbel-
spaaks lichtmetalen velgen (R70)

Sportpakket.
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Sportpakket.

Sportpakket 1) 952 U – – 1.820 382 2.202  
– U – 1.970 414 2.384

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar
Code SL

C
 1

80
SL

C
 2

00
A

M
G

 S
LC

 4
3

Netto  
catalogus– 

prijs (€) BTW (€)

Consu– 
menten– 
prijs (€)

INTERIEUR

Stoelen met sportdessin 2)

Rode contrastsiernaden 3) op de stoelen, op het stuurwiel en op de armleuningen in 
de portieren 
- in combinatie met nappaleder/microvezel DINAMICA ook op middendeel 
portieren, middenarmsteun met rode piping op de stoelen 
- in combinatie met nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA ook op 
middendeel portieren, middenarmsteun, bovenkant portieren, bovenkant 
dashboard met rode piping op de stoelen
Combi-instrument in finishvlagdesign
Sportstuur 2) met schakelpaddles 5) in zilverchroom, code L5C
Rode veiligheidsgordels (naar keuze) 6)

Versnellings-/keuzehendel en schakelmanchet in nappaleder, code 280 7)

Veloursmatten in zwart met rode piping 3)

EXTERIEUR
45,7 (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, glanzend, code R70 
voor: 7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18 
achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18
Sportuitlaat (voor SLC 200)
Sportonderstel verlaagd 10 mm (naar keuze) 8), code 486
Remsysteem met geperforeerde remschijven en remklauwen met opschrift 
‘Mercedes-Benz’ voor

1) Niet in combinatie bekleding in stof, code 001A
2) Alleen in combinatie met bekledingen 221A, 711A, 721A, 841A, 541A
3) Alleen in combinatie met bekledingen 221A, 711A, 721A
4) Bij bekledingen 711A, 721A: multifunctioneel sportstuur in leder/microvezel DINAMICA, code L5I; 

afbestellen van sportstuur met schakelpaddles in zilverchroom, code L5C, is mogelijk
5) Stuurschakelpaddles alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421

6) Alleen in combinatie met bekledingen 221A, 711A, 721A; als alternatief zijn zwarte 
veiligheidsgordels, code U17, te bestellen

7) Alleen in combinatie met handgeschakelde zesversnellingsbak, code 425; in combinatie met 
bekledingen 211A, 711A, 721A met rode contrastsiernaad

8) Als alternatief: standaardonderstel, code 485 (zonder meerprijs) of Dynamic Handling Package, code 
483 (tegen meerprijs)
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Opties.

45,7 cm (18 inch) vijf-dubbel-
spaaks lichtmetalen velgen (35R)

45,7 cm (18 inch) vijf-dubbel-
spaaks lichtmetalen velgen (R70)

43,2 cm (17 inch) vijfspaaks 
lichtmetalen velgen (37R) 

40,6 cm (16 inch) vijfspaaks 
lichtmetalen velgen (R23)

45,7 cm (18 inch) multispaaks 
lichtmetalen velgen (85R)

45,7 cm (18 inch) vijfspaaks 
lichtmetalen velgen (792)

45,7 cm (18 inch) vijf-drie-dubbel-
spaaks lichtmetalen velgen (47R)

45,7 cm (18 inch) multispaaks 
lichtmetalen velgen (91R)

40,6 cm (16 inch) negenspaaks 
lichtmetalen velgen (R12)

45,7 cm (18 inch) vijf-dubbel-
spaaks lichtmetalen velgen (22R)

43,2 cm (17 inch) multispaaks 
lichtmetalen velgen (R81)

43,2 cm (17 inch) tienspaaks 
lichtmetalen velgen (R35) 

43,2 cm (17 inch) tienspaaks 
lichtmetalen velgen (R93)
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Opties.

VELGEN/BANDEN 3) (vier stuks)

40,6 cm (16 inch) negenspaaks lichtmetalen velgen 1) 2) R12 u u – 0 0 0

7 J x 16 ET 38 met banden 205/55 R16

43,2 cm (17 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen 37R U U – 400 84 484

voor: 7,5 J x 17 ET 42 met banden 225/45 R17
achter: 8,5 J x 17 ET 36 met banden 245/40 R17

43,2 cm (17 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen R35 U U – 500 105 605

voor: 7,5 J x 17 ET 42 met banden 225/45 R17
achter: 8,5 J x 17 ET 36 met banden 245/40 R17

43,2 cm (17 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen palladiumzilver, glansgedraaid R93 U U – 750 158 908

voor: 7,5 J x 17 ET 42 met banden 225/45 R17
achter: 8,5 J x 17 ET 36 met banden 245/40 R17

43,2 cm (17 inch) multispaaks lichtmetalen velgen R81 U U – 600 126 726

voor: 7,5 J x 17 ET 42 met banden 225/45 R17
achter: 8,5 J x 17 ET 36 met banden 245/40 R17

1) Niet in combinatie met sportonderstel, code 486, of DYNAMIC STEERING, code 213, of Dynamic 
Handling Package, code 483

2) Niet in combinatie met banden met noodloopeigenschappen, code R66
3) Let op: de velg/band keuze kan invloed hebben op de CO

2
-uitstoot van de auto. Voor de exacte CO

2
-

uitstoot verwijzen wij u naar de BPM-tabel achterin de prijslijst.

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar

Code SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

A
M

G
 S

LC
 4

3

Netto  
catalogus- 

prijs (€) BTW (€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)
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Opties.

VELGEN/BANDEN 4) (vier stuks) (vervolg)

45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen palladiumzilver, glansgedraaid 1) 22R U U – 1.600 336 1.936

voor: 7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18
achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18

45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen tremolietgrijs, glansgedraaid 1) 35R U U – 1.600 336 1.936

voor: 7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18
achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18

45,7 cm (18 inch) vijf-driedubbelspaaks lichtmetalen velgen matzwart, glansgedraaid 1) 47R U U – 1.600 336 1.936

voor: 7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18
achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18

45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen 1) R70 b b – 0 0 0

voor:  7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18
achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18

45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen titaangrijs, glansgedraaid 1) 3) 792 U U – 1.950 410 2.360

voor: 7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18
achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18
- in combinatie met AMG Line, code 950 u u – 0 0 0

1) Niet in combinatie met banden met noodloopeigenschappen, code R66
2) Onderdeel van sportpakket, code 952
3) Onderdeel van AMG Line, code 950

4) Let op: de velg/band keuze kan invloed hebben op de CO
2
-uitstoot van de auto. Voor de exacte CO

2
-

uitstoot verwijzen wij u naar de BPM-tabel achterin de prijslijst.

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar

Code SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

A
M

G
 S

LC
 4

3

Netto  
catalogus- 

prijs (€) BTW (€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)
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Opties.

VELGEN/BANDEN 6) (vier stuks) (vervolg)

45,7 cm (18 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen titaangrijs, glansgedraaid 1) 2) 85R U U – 2.450 515 2.965

voor: 7,5 J x 18 ET 42 met banden 225/40 R18
achter: 8,5 J x 18 ET 36 met banden 245/35 R18
- in combinatie met AMG Line, code 950 U U – 500 105 605

– – u 0 0 0

45,7 cm (18 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen hoogglanzend zwart, glansgedraaid 1) 2) 91R – – w 2.300 483 2.783

voor: 8 J x 18 ET 43 met banden 225/40 ZR18 U U – 2.450 515 2.965
achter: 9 J x 18 ET 42 met banden 245/35 ZR18
- in combinatie met AMG Line, code 950 U U – 500 105 605
- onderdeel van AMG-nightpakket, code P60 u u – 0 0 0

Banden met noodloopeigenschappen 3) R66 U U – 280 59 339

Vouwwiel 4) inclusief boordgereedschap 669 U U – 150 32 182

TIREFIT 5) met bandencompressor B51 U U U 50 11 61

1) Niet in combinatie met banden met noodloopeigenschappen, code R66
2) Voor Mercedes-AMG SLC 43: voor 8 J x 18 ET 43 met banden 235/40 R18, achter 9 J x 18 ET 42 

met banden 255/35 R18
3) Alleen in combinatie met 43,2 cm (17 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen, code 37R, R35, R81, R93

4) Niet in combinatie met TIREFIT, code B51
5) Niet in combinatie met vouwwiel, code 669
6) Let op: de velg/band keuze kan invloed hebben op de CO

2
-uitstoot van de auto. Voor de exacte CO

2
-

uitstoot verwijzen wij u naar de BPM-tabel achterin de prijslijst.

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar

Code SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

A
M

G
 S

LC
 4

3

Netto  
catalogus- 

prijs (€) BTW (€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)
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Led-Intelligent Light System (642)

Opties.

Garmin® MAP PILOT (531)

Harman Kardon® Logic 7® 
surround sound system (810)

Nappaleder Exclusief tweekleurig platinawit pearl/zwart (565A) designo nappaleder zand/zwart (X10)

designo sierdelen in pianolak 
zwart (W69)

Sierdelen in aluminium 
carbongeslepen donker (H74)

Automatische airconditioning 
THERMOTRONIC (581)

AIRGUIDE en rolbeugels met 
accenten in geëloxeerd aluminium 

(283+B15)

COMAND Online (527)Analoge klok (246)Panoramavariodak met MAGIC 
SKY CONTROL (412)

AIRSCARF (403)
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Opties.

AANDRIJVING EN ONDERSTEL

9G-TRONIC inclusief DIRECT SELECT-keuzehendel en stuurschakelpaddles 421 U w – 2.100 441 2.541

DYNAMIC STEERING 1) met snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en variabele stuuroverbrenging 213 U U – 270 57 327

Sportonderstel 1) 2) verlaagd 10 mm 486 U U – 220 46 266

Dynamic Handling Package 1) 3) verlaagd 10 mm inclusief adaptief dempingssysteem, DYNAMIC STEERING en ESP® 
dynamische bochtenassistent

483 U U – 1.190 250 1.440
D D – 990 208 1.198

DYNAMIC SELECT 5) bestaande uit vijf rijprogramma’s B59 U u – 150 32 182

LAKKEN

Metallic lak U U U 620 130 750

designo lak metallic U U U 980 206 1.186

designo lak bright U U U 1.240 260 1.500

designo lak magno U U U 1.820 382 2.202

STOELEN

Memorypakket 6) bestaande uit: voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels elektrisch verstelbaar met memory en 
viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder en passagier

P64 U U U 1.250 263 1.513

Stoelverwarming voor 873 U U U 325 68 393

1) Niet in combinatie met lichtmetalen velgen, code 39R, R12, R23
2) Onderdeel van AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952
3) Alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421, en DYNAMIC SELECT, code B59

4) In combinatie met AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952
5) Alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421
6) Niet in combinatie met bekleding in stof, code 001A

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar

Code SL
C

 1
80

SL
C

 2
00
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M
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 S

LC
 4

3

Netto  
catalogus- 

prijs (€) BTW (€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)
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Opties.

INTERIEUR,  BEKLEDINGEN, SIERDELEN

Instaplijsten met opschrift ‘Mercedes-Benz’ verlicht, voor U25 U U – 200 42 242

Veloursmatten 1) in uitrustingskleur U12 U U – 75 16 91

Leder 2) 3) zonnereflecterend, bestaande uit: stoelen in leder in de gekozen uitrustingskleur en contrastsiernaad, 
geperforeerd op schouderhoogte

U U E 1.170 246 1.416

Nappaleder 2) 5) zonnereflecterend, bestaande uit: stoelen en middendeel portieren in nappaleder in de gekozen 
uitrustingskleur, contrastsiernaden, geperforeerd op schouderhoogte, armleuningen in de portieren en 
middenarmsteun in nappaleder zwart, versnellings-/keuzehendel en schakelmanchet in nappaleder

U U – 1.590 334 1.924
– – U 1.140 239 1.379

Nappaleder/microvezel DINAMICA 6) zonnereflecterend, bestaande uit: stoelen en middendeel portieren in 
nappaleder met inzetstukken in microvezel DINAMICA met sportdessin zwart, rode siernaad en piping, geperforeerd 
op schouderhoogte en op de zitting, armleuningen in de portieren, middenarmsteun, handsteun en versnellingshendel 
(bij handgeschakelde zesversnellingsbak) in nappaleder zwart

U U – 1.590 334 1.924
– – G 1.140 239 1.379

1) Niet in combinatie met AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952, of designo leder
2) Alleen in combinatie met stoelverwarming, code 873
3) Wijziging bij bekleding code 221A: stoelen in leder met sportdessin zwart met rode siernaad, 

geperforeerd op schouderhoogte en op de zitting
4) Alleen in combinatie met bekleding in leder saharabeige, code 205A

5) Wijziging bij bekleding code 841A: stoelen en middendeel portieren in nappaleder met sportdessin 
zwart, geperforeerd op schouderhoogte en op de zitting

6) Alleen in combinatie met AMGLine, code 950, of sportpakket, code 952
7) AMG-specifiek

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar

Code SL
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Consu- 
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29

Opties.

INTERIEUR,  BEKLEDINGEN, SIERDELEN (vervolg)

Nappaleder Exclusief 1) 2) zonnereflecterend, bestaande uit: stoelen en middendeel portieren in nappaleder met 
horizontale banen in de gekozen uitrustingskleur, contrastsiernaad en -piping, bovenkant dashboard en bovenkant 
portieren, armsteunen, handsteun en versnellingshendel (bij handgeschakelde zesversnellingsbak) in nappaleder 
zwart

U U – 2.700 567 3.267
– – U 2.240 470 2.710

Nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA 3) zonnereflecterend, bestaande uit: stoelen en middendeel portieren in 
nappaleder met inzetstukken in microvezel DINAMICA met sportdessin zwart, rode contrastsiernaad en -piping, 
geperforeerd op schouderhoogte en op de zitting, bovenkant dashboard en bovenkant portieren, armsteunen, 
handsteun en versnellingshendel (bij handgeschakelde zesversnellingsbak) in nappaleder zwart

U U – 2.700 567 3.267
– – D 2.240 470 2.710

designo leder eenkleurig 5) bestaande uit: stoelen en middendeel portieren in designo leder in designo dessin, designo 
logo in de rugleuning, armleuningen in de portieren, middenarmsteun en handsteun in designo leder zwart met 
siernaad in betreffende designo bekledingskleur, versnellingshendel (bij handgeschakelde zesversnellingsbak) in 
nappaleder zwart, designo veloursmatten met rand in designo leder zwart en designo logo

U U – 2.900 609 3.509
– – U 2.450 515 2.965

designo leder Exclusief eenkleurig 6) bestaande uit: stoelen en middendeel portieren in designo leder in designo 
dessin, designo logo in de rugleuning, armleuningen in de portieren, middenarmsteun en handsteun in designo leder 
zwart met siernaad in betreffende designo bekledingskleur, versnellingshendel (bij handgeschakelde 
zesversnellingsbak) in nappaleder zwart, bovenkant dashboard en bovenkant portieren in nappaleder zwart met 
siernaad, designo veloursmatten met rand in designo leder zwart en designo logo

U U – 4.010 842 4.852
– – U 3.550 746 4.296

1) Alleen in combinatie met stoelverwarming, code 873
2) Wijziging bij bekleding code 541A: stoelen en middendeel portieren in nappaleder met sportdessin 

zwart, geperforeerd op schouderhoogte en op de zitting
3) Alleen in combinatie met AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952
4) AMG-specifiek

5) Op basis van nappaleder zwart, code 801A; alleen in combinatie met stoelverwarming, code 873; 
niet zonnereflecterend

6) Op basis van nappaleder Exclusief zwart, code 501A; alleen in combinatie met stoelverwarming, 
code 873; niet zonnereflecterend

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar
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Opties.

INTERIEUR,  BEKLEDINGEN, SIERDELEN (vervolg)

designo leder tweekleurig 1) bestaande uit: middendeel stoelen en middendeel portieren in designo leder in specifiek 
designo design, zijkanten en hoofdsteunen van stoelen in designo leder zwart met dubbele siernaad in designo 
bekledingskleur, designo logo in de rugleuningen, armleuningen in de portieren, middenconsole en middenarmsteun in 
designo leder zwart met dubbele siernaad in desbetreffende designo bekledingskleur, versnellings-/keuzehendel in 
nappaleder zwart, designo veloursmatten met rand in designo leder zwart en metalen designo logo

U U – 2.900 609 3.509
– – U 2.450 515 2.965

designo leder Exclusief tweekleurig 2) bestaande uit: middendeel stoelen en middendeel portieren in designo leder in 
specifiek designo design, zijkanten en hoofdsteunen van stoelen in designo leder zwart met dubbele siernaad in 
designo bekledingskleur, designo logo in de rugleuningen, armleuningen in de portieren, middenconsole en 
middenarmsteun in designo leder zwart met dubbele siernaad in desbetreffende designo bekledingskleur, 
versnellings-/keuzehendel in nappaleder zwart, bovenkant dashboard en bovenkant portieren in nappaleder zwart met 
siernaad, designo veloursmatten met rand in designo leder zwart en metalen designo logo

U U – 4.010 842 4.852
– – U 3.550 746 4.296

designo ruitframes in microvezel DINAMICA zwart (A-stijlen, dakbalken, zonnekleppen) Y41 U U U 900 189 1.089
designo veiligheidsgordels
- zilvergrijs Y04 U U U 400 84 484

- rood 3) Y05 U U U 400 84 484

Sierdelen in AMG-carbon 4) H73 U U U 1.510 317 1.827
Sierdelen in aluminium carbongeslepen donker H74 U U U 100 21 121
Sierdelen in designo pianolak zwart 4) W69 U U U 850 179 1.029

Sierdelen in essenhout zwart glanzend 736 U U U 590 124 714

Sierdelen in wortelnotenhout bruin glanzend 5) 731 U U U 590 124 714

1) Op basis van nappaleder zwart, code 801A; alleen in combinatie met stoelverwarming, code 873; 
niet zonnereflecterend

2) Op basis van nappaleder Exclusief zwart, code 501A; alleen in combinatie met stoelverwarming, 
code 873; niet zonnereflecterend

3) In combinatie met AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952, alleen met bekledingen 201A, 
205A, 531A, 534A, 541A, 565A, 567A, 831A, 834A, 841A, 865A, 867A of designo

4) Alleen in combinatie met sfeerverlichting, code 877
5) Niet in combinatie met AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar
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Opties.

STUURWIELEN

Versnellings-/keuzehendel in nappaleder 1) 280 U U – 45 9 54

- onderdeel van nappaleder, nappaleder Exclusief, designo en AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952 u u – 0 0 0
Driespaaks multifunctioneel sportstuur in leder/microvezel DINAMICA aan de onderzijde afgevlakt, op het middelste 
greepgedeelte microvezel DINAMICA, met stuurschakelpaddles 2) en applicatie in zilverchroom, met rode 
contrastsiernaden

L5I C C D 100 21 121

- in combinatie met nappaleder/microvezel DINAMICA, code 711A/761A, of nappaleder Exclusief/microvezel 
DINAMICA, code 721A/771A

u u u 0 0 0

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel in nappaleder 5) aan de onderzijde afgevlakt, op het middelste greepgedeelte 
nappaleder zwart, boven en onder applicaties in hout, met stuurschakelpaddles in zilverchroom

L5D U U – 490 103 593

AIRCONDITIONING

Automatische airconditioning THERMOTRONIC met twee klimaatzones inclusief motorrestwarmtebenutting, 
gecombineerd fijnstof-/actievekoolstoffilter, gescheiden temperatuurregeling voor de bestuurder en passagier, 
luchtkwaliteitssensor met automatische recirculatieschakeling en dauwpuntsensor

581 U U U 690 145 835

AIRSCARF hoofdruimteverwarming voor de bestuurder en passagier 6) 403 U U U 410 86 496

AIRGUIDE transparant draaibaar windscherm in kunststof 7) 283 U U U 280 59 339

Windscherm in stof 8) 285 U U U 140 29 169

1) Alleen in combinatie met handgeschakelde zesversnellingsbak, code 425
2) Stuurschakelpaddles alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421
3) Alleen in combinatie met bekleding in leder zwart, code 221A
4) Alleen in combinatie met bekleding in nappaleder/microvezel DINAMICA zwart, code 751A
5) Alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421, en sierdelen in wortelnotenhout bruin glanzend, 

code 731, niet in combinatie met AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952

6) Alleen in combinatie met stoelverwarming, code 873, niet in combinatie met bekleding in stof, code 
001A

7) Alleen in combinatie met rolbeugels met accenten van geëloxeerd aluminium, code B15, niet in 
combinatie met windscherm, code 285

8) Niet in combinatie met AIRGUIDE, code 283

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar
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Opties.

DAKSYSTEMEN

Panoramavariodak met MAGIC SKY CONTROL van glas met inschakelbare transparantie 412 U U U 2.220 466 2.686

LICHT EN ZICHT

Led-Intelligent Light System met dimlicht, grootlicht, richtingaanwijzers, dagrijverlichting, positieverlichting en 
afslagverlichting met led-techniek inclusief variabele lichtverdeling voor provinciale wegen en snelwegen, actieve 
bochtenverlichting, afslagverlichting in de koplampen, uitgebreid mistlicht en Welcome Home-functie

642 U U – 1.310 275 1.585

Adaptieve grootlichtassistent plus 1) 628 U U U 100 21 121

Sfeerverlichting voor solarrood, poolblauw en poolwit in de middenconsole, armsteunen en beenruimtes 877 U U U 260 55 315

Interieurverlichtingspakket met energiebesparende led-techniek inclusief zonnekleppen verlicht, opbergvak in de 
middenconsole verlicht, uitstapverlichting in de A-stijlen, beenruimteverlichting (gloeilampen), bagageruimteverlichting 
en omgevingsverlichting in de buitenspiegels

876 U U U 160 34 194

Ruitensproeierinstallatie verwarmd inclusief ruitensproeierkoppen en ruitensproeiervloeistofreservoir 875 U U U 170 36 206

Ruitenwissers met regensensor met twee standen 345 U U U 110 23 133

Spiegelpakket bestaande uit: binnen- en linker buitenspiegel automatisch dimmend en buitenspiegels elektrisch 
inklapbaar inclusief omgevingsverlichting met projectie van het merklogo 2)

P49 U U U 540 113 653

1) Alleen in combinatie met led-Intelligent Light System, code 642 2) Projectie van het merklogo onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2016 leverbaar
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Opties.

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE

AUDIO 20 CD inclusief voorbereiding voor Garmin® MAP PILOT 522 U U U 350 74 424

Digitale radio (DAB) voor de standaards DAB, DMB en DAB+ 537 U U U 425 89 514

Garmin® MAP PILOT 1) breidt de AUDIO 20 CD uit tot een volwaardig Garmin® navigatiesysteem. Navigatiesoftware en 
kaartgegevens op een sd-geheugenkaart, eenvoudige bediening via de controller of spraakbediening. De 
navigatiekaarten worden in de look & feel van Garmin® weergegeven op het mediadisplay met aanvullende navigatie-
aanwijzingen in het multifunctionele display van het combi-instrument. Akoestische aanwijzingen via de 
autoluidsprekers. Software- en kaartupdates kunnen op internet worden gedownload.

357 U U U 500 105 605

1) Alleen in combinatie met AUDIO 20 CD inclusief voorbereiding voor Garmin® MAP PILOT, code 522; niet in combinatie met AUDIO 20 CD, code 505, COMAND Online, code 531
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Opties.

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE (vervolg)

COMAND Online 17,8 cm (7 inch) mediadisplay met hoge resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf voor de 
gedigitaliseerde gebieden van Europa, 3D-navigatie met topografische kaartweergave, alsmede fotorealistische 
3D-gebouwen en 3D-kaartrotaties. Weergave van satellietbeelden. Drie jaar lang gratis updates van Europees 
kaartmateriaal inbegrepen (vanaf de kentekenregistratie). Drie jaar gratis gebruik van automatische filemelding door 
actuele en nauwkeurige Live Traffic Information verkeersgegevens 1), rijstrookadvies en rijden van 
voorgeprogrammeerde routes. Mogelijkheid voor gratis gebruik van geïntegreerde Mercedes-Benz apps 2) en oproepen 
van websites 3), spraakbedieningssysteem LINGUATRONIC voor audio, telefoon en navigatie en muziek zoeken, 
Bluetooth®-interface met handsfreefunctie, sms-/e-mail-schrijf- en leesfunctie en Bluetooth®-audiostreaming voor 
muziekoverdracht, radio met dubbele tuner, cd-/dvd-speler, twee usb-aansluitingen (in de middenconsole), sleuf voor 
sdhc-geheugenkaarten, Cover Flow, dvd-video, Picture Viewer voor foto’s van sd-kaarten of usb-sticks, Song Tagging, 
‘Play More Like This’, digitale handleiding inclusief animaties

531 U U U 2.800 588 3.388

Verkeersbordenassistent 513 u u u 0 0 0
Mercedes me connect - Remote Online technische voorbereiding voor het gebruik van Mercedes me connect-services 

zoals Op afstand opvragen van voertuigstatus, Voertuig tracking etc. via de smartphone
11U u u u 0 0 0

Smartphone-integratie met Apple CarPlayTM 14U u u u 0 0 0

Dvd-wisselaar 4) voor zes dvd’s 814 U U U 300 63 363

Harman Kardon® Logic 7® surround sound system inclusief tienkanaals DSP-versterker en tweekanaals booster met 
500 watt vermogen en tien luidsprekers, in combinatie met COMAND Online is een klankbeleving door Dolby Digital 
5.1 en DTS mogelijk

810 U U U 725 152 877

1) Drie jaar gratis vanaf de kentekenregistratie, beschikbaar in veel Europese landen
2) Wijzigingen in de geïntegreerde Mercedes-Benz apps voorbehouden

3) Voorwaarde is een geschikte mobiele telefoon (www.mercedes-benz-mobile.com/) en vrijschakeling 
van een dataoptie alsmede gebruik van de mobiele telefoon als modem (Tethering) bij een mobiele-
telefoonprovider. Bij het gebruik kunnen kosten ontstaan (afhankelijk van de provider)

4) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 531

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar

Code SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

A
M

G
 S

LC
 4

3

Netto  
catalogus- 

prijs (€) BTW (€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)



35

Opties.

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE (vervolg)

Universeel telefoniepakket in de middenarmsteun met universele smartphonehouder, uitgebreide telefoonfuncties, 
laadfunctie en LTE-buitenantenne voor optimale ontvangst

386 U U U 400 84 484

Smartphone-integratiepakket 1) met Apple CarPlayTM, micro-usb- en iPhone lightningkabel 14U U U U 350 74 424

Autotelefonie 2) 3) voor telefonie en internet, met sim-kaartlezer en Bluetooth® SAP-profiel (SIM Access Profile) 379 U U U 440 92 532

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN

Spoorpakket 4) bestaande uit: spoorassistent en dodehoekassistent 22P U U U 750 158 908

Spoorassistent 476 U U U 450 95 545

- in combinatie met spoorpakket, code 22P u u u 0 0 0

Dodehoekassistent 4) 234 U U U 450 95 545

- in combinatie met spoorpakket, code 22P u u u 0 0 0

Afstand pilot DISTRONIC 5) 239 U U U 860 181 1.041

Parkeerassistent PARKTRONIC inclusief parkeergeleiding 230 U U U 730 153 883

PRE-SAFE®-systeem met reversibele gordelspanners voor  en sluitfunctie voor de zijruiten 299 U U U 330 69 399

Achteruitrijcamera 218 U U U 400 84 484

Rolbeugels met accenten in geëloxeerd aluminium B15 U U U 245 51 296

1) Alleen in combinatie met AUDIO 20 CD, code 505/522
2) Meer informatie vindt u op www.mercedes-benz.com/connect
3) Alleen in combinatie met universeel telefoniepakket, code 386

4) Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49
5) Alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421

U leverbaar tegen meerprijs 

u optie zonder meerprijs 

w standaard 

– niet leverbaar

Code SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

A
M

G
 S

LC
 4

3

Netto  
catalogus- 

prijs (€) BTW (€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)



36

Opties.

SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING

KEYLESS GO 1) automatische voertuigontgrendeling inclusief comfortbediening variodak en gedeeltelijk automatische 
bagageruimteafscheiding

889 U U U 720 151 871

Antidiefstalpakket bestaande uit: diefstal-/inbraakalarminstallatie (EDW) met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 
3) en interieurdetectie

P54 U U U 440 92 532

Comfortbediening variodak 2)  via radiografische afstandsbediening in de sleutel (sensor in de portiergreep aan 
bestuurderszijde) inclusief gedeeltelijk automatische bagageruimteafscheiding

880 U U U 190 40 230

Garagedeuropener 3) geïntegreerd in de binnenspiegel 231 U U U 225 47 272

OPBERGVAKKEN

Rokersuitvoering inclusief asbak met sigarettenaansteker in het opbergvak 301 U U U 45 9 54

Dubbele bekerhouder in de middenconsole inclusief fleshouder in de beenruimte van de passagier 309 U U U 50 11 61

OVERIGE OPTIES

Analoge klok midden op het dashboard 246 U U U 220 46 266

Brandstoftank met grotere inhoud 70 liter 915 U U U 100 21 121

1) Alleen in combinatie met 9G-TRONIC, code 421
2) Onderdeel van KEYLESS GO, code 889

3) Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49; informatie over het gebruik van bepaalde 
garagedeuraandrijvingen vindt u op www.homelink.com
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Accessoires.

Boordgereedschap

Naafdop met ster

ZigzaglaaddrempelbeschermingBoodschappenkrat, inklapbaar

40,6 cm (16 inch) zesspaaks 
lichtmetalen velgen

45,7 cm (18 inch) vijf-
dubbelspaaks lichtmetalen velgen

Rubbermat 40,6 cm (16 inch) zevenspaaks 
lichtmetalen velgen

Bagagebeveiliging, zwart

Acculader 5AVinnen voor op de motorkapKinderzitje BABY-SAFE plus II Kinderzitje DUO plus, met ISOFIX
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Artikelnummer
Adviesprijs € 
(excl. BTW)

Adviesprijs € 
(incl. BTW)

Accessoires (niet af fabriek leverbaar).
Op deze pagina‘s staat een kleine greep uit het ruime assortiment accessoires voor de SLC. Bij de Mercedes-Benz dealer ligt een 

uitgebreide accessoirebrochure voor u klaar. Alle genoemde adviesprijzen zijn onder voorbehoud en exclusief eventuele inbouwkosten, 

tenzij anders vermeld. Wanneer er geen adviesprijzen zijn vermeld, kun u deze bij uw Mercedes-Benz dealer opvragen. Let op: per 

motortype en uitrustingsniveau kunnen beperkingen gelden, raadpleeg uw dealer voor de mogelijkheden.

Cargo & Care: bagageruimte

Bagageruimtebak, laag A231 814 0041 66 80
Boodschappenkrat, inklapbaar B6 647 0995 12 15
Koeltas B6 681 8725 147 178

Cargo & Care: veiligheid

Acculader 25 A A000 982 0321 305 369
Acculader 3,6 A A000 982 0121 89 108

Exterieur: lichtmetalen velgen (per stuk, zonder band)

Vijfspaaks velgen voor 5 J x 18 ET 35,5, satijnzilver mat glanzend 1) A231 401 2902 7X34 401 485
Vijfspaaks velgen achter 9,5 J x 18 ET 47,5, satijnzilver mat glanzend A231 401 3002 7X34 405 490

Exterieur: velgaccessoires

Velgbeveiliging met gecodeerde sleutel en één velgbout per wiel B6 647 0155 70 85
Boordgereedschap B6 685 0788 57 69

1) Geen sneeuwkettingen mogelijk
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Accessoires (niet af fabriek leverbaar).

Artikelnummer
Adviesprijs € 
(excl. BTW)

Adviesprijs € 
(incl. BTW)

Op deze pagina‘s staat een kleine greep uit het ruime assortiment accessoires voor de SLC. Bij de Mercedes-Benz dealer ligt een 

uitgebreide accessoirebrochure voor u klaar. Alle genoemde adviesprijzen zijn onder voorbehoud en exclusief eventuele inbouwkosten, 

tenzij anders vermeld. Wanneer er geen adviesprijzen zijn vermeld, kun u deze bij uw Mercedes-Benz dealer opvragen. Let op: per 

motortype en uitrustingsniveau kunnen beperkingen gelden, raadpleeg uw dealer voor de mogelijkheden.

Interieur: interieuraccessoires

Rubbermatten, complete set, zwart A231 680 2148 9G33 87 105
Instaplijst, verlicht (tweedelige set) A231 680 2035 393 476

Interieur: kinderveiligheid

Kinderzitje DUO plus, Limited Black, met ISOFIX en AKSE 2) A000 970 2100 9H95 379 459
Kinderzitje Kidfix, Limited Black, met ISOFIX, ook verkrijgbaar met AKSE A000 970 2200 9H95 267 323

Telematica: navigatie & entertainment

Sd-geheugenkaart B6 782 3973 32 39

Telematica: telefonie

Houders voor mobiele telefoons voor diverse merken vanaf 3) Diverse
Telefoonmodule Bluetooth (SAP-profiel) 4) A212 906 6303   412 499

2) Alleen in combinatie met code 572 
3)  Alleen in combinatie met comforttelefonie, code 386; de houders zijn als accessoire leverbaar voor 

een groot aantal mobiele telefoons; meer informatie vindt u op www.mercedes-benz.com/connect 4) SAP (SIM Access Profile) maakt het mogelijk om de sim-kaart van de mobiele telefoon uit te lezen
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Combinatiemogelijkheden voor bekledingen en lakken.
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Code 001
201 
2113) 205

7111)3) 
7512) 
7612)

8011) 
8311) 
8414)

865 867 834
7211)3) 
7712)

5011) 
5311) 
5414)

565 567 534

UNILAKKEN
Zwart 040 U U U U U U U U U U U U U

Poolwit 149 U U u U U U U U U U U U U

Vuuropaal 590 U U U U U U r u U U U r u

METALLIC LAKKEN
Obsidiaanzwart 197 U U U U U U U U U U U U U

Iridiumzilver 775 U U u U U U U U U U U U U

Briljantblauw 896 U U u U U U r u U U U r u

Indiumgrijs 5) 963 U U U U U u U u U U u U u

Diamantzilver 988 U U U U U U U u U U U U u

Selenietgrijs 992 U U U U U U U U U U U U U

designo LAKKEN
designo hyacintrood metallic 996 U U U U U U r u U U U r u

designo diamantwit bright 799 U U u U U u U U U U u U U

designo cerussietgrijs magno 281 U U U U U U U U U U U U u

SIERDELEN
Wortelnotenhout bruin glanzend 731 U U U U U u r U U U u r U

Essenhout zwart glanzend 736 U U U U U U u U U U U u U

Aluminium carbongeslepen donker H74 U U U U U U U U U U U U U

Aluminium dwarsgeslepen licht H76 U U U U U U U U U U U U U

AMG-carbon H73 U U u U U U U U U U U U U

designo pianolak zwart W69 U U U U U U U u U U U U u

1) Niet voor de Mercedes-AMG SLC 43
2) Alleen voor de Mercedes-AMG SLC 43
3) Alleen in combinatie met AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952

4) Alleen in combinatie met AMG Line, code 950, of sportpakket, code 952, of Mercedes-AMG SLC 43
5) Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2016 leverbaar
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Technische gegevens.

SLC 180 SLC 200 AMG SLC 43

Motor/aantal cilinders 4/lijn 4/lijn V6

Cilinderinhoud (cm3) 1.595 1.991 2.996

Max. vermogen (kW/pk) bij t/min 1) 115 (156)/5.300 135 (184)/5.500 270 (367)/5.500

Max. koppel (Nm bij t/min) 1) 250/1.200-4.000 300/1.200-4.000 520/2.000-4.200

Transmissie 6-handgeschakeld 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Acceleratie 0-100 km/h (sec.) 7,9 0 4,7

Topsnelheid ca. (km/h) 226 240 250 2)

Bandenmaat voor 
Bandenmaat achter

205/55 R16 
205/55 R16

205/55 R16 
205/55 R16

235/40 R18 
255/35 R18

Brandstof super super super plus

Brandstofverbruik 2) 3) 
gecombineerd l/100 km 
gecombineerd km/l

 
5,6 (5,8-5,6) 
17,9 (17,2-17,9)

 
5,7 (6,1-5,7) 
17,5 (16,4-17,5)

 
7,8 
12,8

CO2-emissie (g/km) 3) 127 (134-127) 133 (143-133) 178

Emissieklasse Euro 6 Euro 6 Euro 6

Tankinhoud/waarvan reserve ca. (l) 60/8 60/8 70/9

Leeggewicht (kg)/laadvermogen (kg) 4) 1.335/315 1.380/315 1.495/295

Max. totaalgewicht (kg) 1.750 1.795 1.890

1) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie
2) Elektronisch begrensd
3) De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening VO [EG] 715/2007 in de huidige 

versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter 
vergelijking van de verschillende voertuigtypen

4) Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 
92/21/EG in de versie 95/47/EG (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90 % gevuld, 
bestuurder 68 kg en bagage 7 kg) voor voertuigen in de standaarduitvoering 
valt in de regel echter 100 kg hoger uit. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht 
overeenkomstig verhogen.
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Service.

1) In niet-aangesloten EU-landen: +31 (0)20 654 52 77

Pechhulp van Mercedes-Benz: Mobilo
Rijden in een Mercedes-Benz is een plezier op zich. 
Dat plezier garanderen wij van vertrek tot aankomst 
onder de naam Mobilo. Met Mobilo garandeert 
Mercedes-Benz u een totaal servicepakket van de 
allerhoogste kwaliteit. Onze dienstverlening is erop 
gericht uw Mercedes-Benz bij pech onderweg zo snel 
mogelijk weer rijklaar te krijgen. In de tussentijd 
blijft u mobiel, met een minimum aan tijdverlies. In 
heel Europa, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. 
Mobilo geldt voor de eerste vier jaar na aankoop en 
kost u geen euro extra. Daarna wordt Mobilo 
vernieuwd van servicebeurt tot servicebeurt en kunt 
u rekenen op dertig jaar lang mobiliteitsservice op 
uw Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz SterGarantie
De zekerheid van langer onbezorgd rijden 
Nooit onvoorziene reparatiekosten. Dat is het veilige 
gevoel van fabrieksgarantie. Een comfortabele 
gedachte waar u best wat langer van zou willen 
genieten. Dat kan. SterGarantie is een aantrekkelijk 
serviceproduct dat voor een periode na afloop van de 
fabrieksgarantie afgesloten kan worden. En u hebt de 
keuze om dit voor 1 of 2 jaar af te sluiten. Dat is 
volledige zekerheid. Uw Mercedes-Benz dealer geeft 
u graag meer informatie. Of kijk op www.mercedes-
benz.nl/stergarantie

Mercedes-Benz Service24h
Mercedes-Benz Service24h staat u dag en nacht snel 
en vakkundig bij. Bij pech onderweg of andere 
calamiteiten helpt Mercedes-Benz Service24h u in 
heel Europa weer op weg. Het Mercedes-Benz 
Customer Assistance Center is bereikbaar via het 
gratis internationale telefoonnummer 00800 - 1 777 
7777 1) en zorgt voor snelle en professionele hulp. 
365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per 
dag. Dikwijls kan een defect meteen ter plaatse 
worden verholpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan 
zorgen wij ervoor dat uw auto naar de 
dichtstbijzijnde werkplaats van Mercedes-Benz wordt 
gebracht en dat u uw reis kunt voortzetten.
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Service.

Erkend Schadeherstel
Met Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel kunt u 
vertrouwen op de best mogelijke hulp bij schade.  
Of het nu om carrosserie-, lak- of glasschade gaat, bij 
uw Mercedes-Benz dealer wordt uw Mercedes-Benz 
altijd gerepareerd door vakkundig getrainde 
specialisten, om de hoogwaardige veiligheid van uw 
model te kunnen blijven garanderen. U kunt snel en 
veilig weer op weg. Gegarandeerd goed gerepareerd. 
Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie.

MercedesCard
De door Mercedes-Benz Financial Services Nederland 
B.V. samen met International Card Services B.V. (ICS) 
ontwikkelde MercedesCard biedt wereldwijd 
betaalgemak bij ruim 23 miljoen adressen. Daarnaast 
biedt deze creditcard extra servicefaciliteiten, zoals 
extra financiële speelruimte met de kredietfaciliteit, 
gratis aankoopverzekering, aanvullende 
reisverzekeringen, voordelige extra card voor uw 
partner of familielid, wereldwijd geld opnemen met 
een pincode bij ruim 1 miljoen geldautomaten.

Mercedes-Benz lease en financiering
Als u de Mercedes-Benz van uw dromen hebt 
uitgekozen, blijft nog de vraag of u deze contant moet 
betalen, leasen of financieren. Om het u ook bij de 
aanschaf van een Mercedes-Benz zo gemakkelijk 
mogelijk te maken, hebben wij onze eigen lease-
maatschappij: Mercedes-Benz Financial Services.
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Begrippenlijst.

AIRGUIDE. Het innovatieve windschermsysteem 
AIRGUIDE zorgt ervoor dat tocht in het interieur 
tijdens het open rijden tot een minimum wordt 
gereduceerd. De aan de rolbeugels bevestigde 
transparante kunststofruiten kunnen hiervoor tussen 
de hoofdsteunen worden gedraaid en door de 
bestuurder en passagier individueel worden 
ingesteld.

AIRSCARF. Met de door Mercedes-Benz ontwikkelde, 
innovatieve hoofdruimteverwarming AIRSCARF kan 
het open-air seizoen worden verlengd. Met een druk 
op de knop wordt warme lucht rond de schouders en 
nek van de bestuurder en passagier geblazen, 
vergelijkbaar met een warme sjaal.

9G-TRONIC. Met negen vooruitversnellingen zorgt 
deze automatische transmissie ervoor dat dynamiek, 
comfort en efficiëntie een ongekend niveau bereiken. 
Dankzij de geringe toerentalsprongen tussen de 
versnellingen kan er snel worden geschakeld met nóg 
meer spontaniteit en dynamiek. En dankzij het hoge 
rendement blijft ook het brandstofverbruik laag. 

Sfeerverlichting. Met zijn aangename, indirecte licht 
krijgt het interieur dankzij de sfeerverlichting een 
stemmige ambiance. Er kan uit drie kleuren worden 
gekozen, terwijl ook de helderheid naar wens kan 
worden aangepast.

Afstand pilot DISTRONIC. Dit innovatieve 
rijassistentiesysteem zorgt automatisch voor een 
veilige afstand tot de voorligger en draagt daarmee bij 
aan het ontlasten van de bestuurder op lange 
trajecten en bij het rijden in files. Het systeem geeft 
zichtbare waarschuwingssignalen bij dreigend 
botsingsgevaar.

COMAND Online. Navigatie, telefoon, audio, video, 
internet - met het bedienings- en aanduidingssysteem 
COMAND Online heeft de bestuurder deze en vele 
andere functies in het zicht en binnen handbereik. De 
informatie wordt weergegeven op een 17,8 cm (7 
inch) mediadisplay. De bediening is eenvoudig en 
intuïtief.

Dynamic Handling Package. Het 10 mm verlaagde 
onderstel inclusief adaptief dempingssysteem, 
DYNAMIC STEERING met snelheidsafhankelijke 
stuurbekrachtiging en variabele stuuroverbrenging, 
alsmede ESP® dynamische bochtenassistent verhoogt 
de rijdynamiek, het rijcomfoft en de rijstabiliteit.

Panoramavariodak. Door het binnenvallende licht 
oogt het interieur luchtig en royaal, waardoor de 
inzittenden van een aangename atmosfeer kunnen 
genieten en zelfs bij gesloten dak het gevoel hebben 
dat er open wordt gereden.

Panoramavariodak met MAGIC SKY CONTROL. Bij 
het innovatieve glazen dak kan met een druk op de 
knop de lichtintensiteit razendsnel worden geregeld. 
In transparante toestand is er vanuit het interieur vrij 
zicht naar boven, ook wanneer het dak gesloten is. 
Wanneer het dak verduisterd is, wordt fel zonlicht 
tegengehouden.

Parkeerassistent PARKTRONIC. Dit systeem 
vergemakkelijkt het zoeken naar een parkeerplaats 
en het (langs)parkeren. Daarbij wordt de bestuurder 
met stuuraanwijzigingen in het combi-instrument 
ondersteund. De PARKTRONIC bewaakt bij het 
manoeuvreren het gebied voor en achter de auto en 
waarschuwt bij botsingsgevaar.

PRE-SAFE®-systeem. Het preventieve systeem voor 
bescherming van de inzittenden is in staat om 
bepaalde gevaarlijke verkeerssituaties vroegtijdig te 
herkennen en voert vervolgens preventieve maat-
regelen uit, waaronder de reversibele gorderspanning 
en het automatisch sluiten van geopende zijruiten.

De ESP® dynamische bochtenassistent zorgt ervoor 
dat er gecontroleerd door bochten kan worden 
gereden. Hiervoor neemt de snelheid van het 
achterwiel aan de binnenzijde van de bocht af, 
waardoor de SLC gecontroleerd de bocht kan 
indraaien. Dit verhoogt niet alleen de dynamiek maar 
ook de rijveiligheid.
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BPM-tabel.

Baumuster Type 

Benzine motoren

Bandcode Velgcode CO2-waarde  

(g/km)

Verbruik 

(l/100km)

Energielabel BPM- 

correctie

172.431 SLC 180 H6 R05 R23, R12, 39R 127 5,6 C 0

172.431 SLC 180 H6 R05 R35, R81, R93, 37R, 22R, 35R, R70, 792, 85R, 91R 132 5,8 D 620

172.431 SLC 180 H6 R01 47R 134 5,8 D 868

172.431 SLC 180 A9 R05 R23, R12, 39R 128 5,6 C 0

172.431 SLC 180 A9 R05 R35, R81, R93, 37R, 22R, 35R, R70, 792, 85R, 91R 133 5,8 D 620

172.431 SLC 180 A9 R01 47R 139 6,1 D 1.364

172.434 SLC 200 A9 R05 R23, R12, 39R 133 5,7 D 0

172.434 SLC 200 A9 R05 R35, R81, R93, 37R, 22R, 35R, R70, 792, 85R, 91R 137 5,9 D 496

172.434 SLC 200 A9 R01 47R 143 6,1 E 1.240

172.466 AMG-SLC 43 A9 R01 607, 796, 85R, 91R 178 7,8 G 0
 
Alle motoren voldoen aan de Euro 6-emissienorm
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Bijlage.

Disclaimer      
In deze prijslijst is rekening gehouden met de nieuwe BPM-tarieven per 1 januari 2016.

In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor de CO
2
-uitstoot.

De opgegeven verbruikscijfers en CO
2
-waarden, zoals eerder weergegeven in deze uitgave, zijn bepaald volgens de geldige versie van verordening VO [EG] 715/2007 bij 

meting. Afhankelijk van bijvoorbeeld de velgkeuze, bandkeuze en versnellingsbakkeuze kunnen per voertuigtype de waarden variëren. De opgaven hebben geen betrekking op 
een specifiek voertuig, ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigen onderling. De testmethode heeft ook niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig 
weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijvoorbeeld ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren 
daarom 'Het Nieuwe Rijden'. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Consumentenprijzen en kosten rijklaarmaken zijn maximale adviesprijzen. Wijzigingen voorbehouden.

Recyclingsbijdrage 
Voor alle in deze prijslijst vermelde typen bedraagt de recyclingsbijdrage: € 45 incl. BTW

Kosten rijklaarmaken 
o.a. inclusief: transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten, volle tank brandstof, MB-olie (1 liter), 
MB-veiligheidsvesten (vier), AdBlue® (indien van toepassing, flacon 1,89 liter) en een mattenset. Exclusief eerste 
onderhoudsbeurt, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,06 (over de leges wordt geen 
BTW berekend). € 1.220 incl. BTW

Uw Mercedes-Benz dealer kan u bij bestelling verzoeken om een aanbetaling van 15% van de consumentenprijs.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw Mercedes-Benz dealer of onze website www.mercedes-benz.nl

Het BTW-tarief bedraagt 21%

Mercedes-Benz Nederland B.V., A 0040 37 180116, gedrukt in Nederland

Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.
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Notities.



Vanzelfsprekend
Leasen, financieren en verzekeren regelt u bij uw dealer.

Of het nu gaat om leasing, financiering, verzekering of service en onderhoud van uw nieuwe Mercedes-Benz: u gaat gewoon naar 
uw dealer. Een persoonlijke partner waarmee u eenvoudig en eerlijk zaken doet. Een betrouwbare partner die alleen met originele 
merkonderdelen werkt. Een handige partner die u alles kan vertellen over de voordelen van een financiering of de gunstige 
voorwaarden van een Mercedes-Benz verzekering. Allemaal onder één dak.

Mercedes-Benz Financial, Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, Tel 030 605 93 11, Fax 030 605 06 80, Mercedes Benz Financial is een merk  van Mercedes Benz Financial Services.


