
PrivatKøb

Advantage indeholder

Progressive:
- 18” letmetalfælge
- Automatisk klimaanlæg, THERMOTRONIC (2 zoner)
- Interiørlister i kulfiber-look, sort
- Komfortsæder i sort ARTICO kunstlæder/stof
- LED High Performance forlygter

Advantagepakke:
- 10,25” multimediadisplay m. touchscreen
- Automatisk nedblænding af bakspejl 
- Elektrisk indklapbare sidespejle
- Live Traffic Information
- MBUX Navigation med dansk tale
- Parkeringspakke med bakkamera

Mercedes GLB.
Model Effekt hk / Nm Kontantpris Forbrug blandet kørsel 

km/l
CO2-emission 

g/km
Energiklasse

GLB 200 d Advantage aut. 150 / 320 517.900 kr. 18,2 144 A

GLB 220 d Advantage aut. 190 / 400 538.900 kr. 17,9 147 A

GLB 220 d 4MATIC Advantage aut. 190 / 400 562.900 kr. 17,5 151 A

GLB 200 Advantage aut. 163 / 250 521.900 kr. 14,5 158 B

GLB 250 Advantage aut. 224 / 350 572.900 kr. 13,0 174 B

GLB 250 4MATIC Advantage aut. 224 / 350 594.900 kr. 12,7 179 C

Udvalgt standardudstyr

Active Brake Assist
Active Lane Keeping Assist
Bakkamera
Bluetooth til håndfri telefoni
El-opvarmede forsæder
Fartpilot
KEYLESS-GO nøglefri start
LINGUATRONIC stemmestyring1
Lys- og synspakke med regnsensor
MBUX multimediasystem
Multifunktionslæderrat
Nedfældelige bagsæder (40/20/40)
Sort taghimmel
Tyverialarm
Velourmåtter

1  Understøtter ikke dansk tale.
2 Tillæg til kontantpris. Priser på ekstraudstyr kan variere afhængigt af bilens drivline samt CO2 udledning. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere information. 
3 Kun ifm. Premiumpakke eller Premiumpakke PLUS. 

PrivatKøb. Priserne er gældende ved produktion i første halvår af 2023 og med levering inden 31. maj 2023. Hør mere hos din lokale Mercedes-Benz forhandler. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller 
specifikationer. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.

LED High Performance forlygter giver mere 
sikkerhed i mørke via en bred, optimal fordeling  
af lyset, tågelygtefunktion, et lavt energiforbrug  
og en lysfarve, der minder om dagslys. 

MBUX, Mercedes-Benz User Experience giver 
en individuelt tilpasset brugeroplevelse med bl.a. 
intelligent stemmekontrol og mulighed for automatiske 
over-the-air-softwareopdatering og touchpad og
touchscreen til indstilling af f.eks. navigation, ambi- 
entebelysning og andre personaliserede tjenester.  

mercedes-benz.dk/køb

Spejlpakkens praktiske funktioner letter din 
hverdag: Opvarmede el-sidespejle, der kan klappes 
ind, bakspejl og førersidespejl med automatisk ned-
blænding og et højre sidespejl, der vipper nedad, når 
du går i bakgear. Det letter din parkering. 

Fuldautomatisk klimaanlæg med individuel 
indstilling for fører og forsædepassager. Anlægget 
tager højde for ydre faktorer som f.eks. luftfugtighed 
og solstrålernes intensitet. Aktive støv- og kulfiltre 
holder forurening ude.

37032

Udvalgt ekstraudstyr2

3. sæderække (2 pers.)
10,25” digital instrumentering
Active Distance Assist, DISTRONIC 
AMG eksteriør/interiør
Anhængertræk
Førerassistentpakke
Head-up display3
Nightpakke
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS

17.414 kr.
10.448 kr.
13.931 kr.
25.000 kr.

9.900 kr.
34.944 kr.
22.987 kr.
10.448 kr.
19.241 kr.
44.241 kr.


