
A-Klasse Hatchback & Sedan
Den faceliftede 2023-model er pt. ikke tilgængelig via Hessel HiRE

B-klasse
Den faceliftede 2023-model er pt. ikke tilgængelig via Hessel HiRE

 
Koncept A 

Mercedes-Benz - Benzin/Diesel
6 - 12 måneders leasing 

 Leasingydelse inklusiv forsikring, service og grøn ejerafgift. Ingen førstegangsydelse

Koncept A - Betingelser: Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 
måneders løbetid. Løbetid aftales ved kontraktindgåelse. På modellerne CLA og GLB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På 
de resterende modeller inkluderes gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum 
svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. 
Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kredit-
vurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 
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CLA Coupé 
Før facelift variant - Begrænset antal

Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

CLA200 Coupé 7G-DCT Business AMG Line 0 7.245 2,50 138 16,4 A

CLA250 7G-DCT Business AMG Line 0 8.245 2,50 154 14,7 B

CLA250 7G-DCT 4MATIC Business AMG Line 0 8.745 2,50 154 14,7 B

CLA35 Coupe* 0 14.495 2,50 184 12,3 B

CLA200 d Coupé 8G-DCT Business AMG Line 0 7.495 2,50 131 20,0 A+

CLA220 d Coupé 8G-DCT Bus. AMG Line 0 8.245 2,50 132 20,0 A+

CLA Shooting Brake
Før facelift variant - Begrænset antal 

Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

CLA200 SB 7G-DCT Business AMG Line 0 7.495 2,50 141 16,1 A

CLA250 SB 7G-DCT Business AMG Line 0 8.495 2,50 157 14,5 B

CLA35 SB* 0 14.995 2,50 189 12,0 C

CLA200 d SB 8G-DCT Business AMG Line 0 7.745 2,50 133 19,6 A+

CLA220 d SB 8G-DCT Bus. AMG Line 0 8.495 2,50 134 19,6 A+

Standardudstyr:
Sportssæder i sort ARTICO kunstlæder/DINAMICA stof med røde syninger, 18” AMG letmetalfælge i 5-dobbelteget desgin, Multifunktionssportsrat i nappalæder 
med flad bund, sort taghimmel, Automatisk klimaanlæg THERMOTRONIC (2-zoner), Interiørlister i grå kulfiber-look, LED High performance forlygter samt synlige 
afgangsrør, kromlister, MBUX navigation, 10,25” mediadisplay med touchskærm, Parkeringspakke med parkeringssensor for og bag samt bakkamera og spejlpakke 
med automatisk sammenklappelige sidespejle og automatisk nedblændeligt bak- og venstre sidespejl samt samt Distance Pilot Distronic.
*CLA35 AMG leveres desuden med følgende som standard: Premiumpakke og AMG Nightpakke.
Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 1.667 kilometer. 

OBS: Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger. Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan 
afhænge af produktionstidspunktet. 
Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl. moms

Metallak (farven Rosa-Gold kan ikke vælges) 250

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 400

Anhængertræk 500

Nightpakke i forbindelse med AMG Line 375

Premiumpakke (Standard på CLA35 AMG) 750

Premiumpakke PLUS 1.750

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 750

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.000
**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 



.dk

GLA Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

Den faceliftede 2023-model er pt. ikke tilgængelig via Hessel HiRE

 
Koncept A 

Mercedes-Benz - Benzin/Diesel
6 - 12 måneders leasing 

 Leasingydelse inklusiv forsikring, service og grøn ejerafgift. Ingen førstegangsydelse
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Koncept A - Betingelser: Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 
måneders løbetid. Løbetid aftales ved kontraktindgåelse. På modellerne CLA og GLB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På 
de resterende modeller inkluderes gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum 
svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. 
Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kredit-
vurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 

GLB 
Modelår 2022 - ikke facelifted model

Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. inkl. 

moms
Co2-

emission Km/l Energi-
klasse

GLB 200 DCT Business AMG line 0 7.995 2,50 157 14,5 B

GLB 250 4MATIC Business AMG line 0 8.745 2,50 181 12,5 C

GLB35 AMG* 0 15.245 2,50 202 11,2 D

GLB 200 d DCT Business AMG line 0 8.245 2,50 147 17,9 A

GLB 220 d 4MATIC business AMG line 0 8.995 2,50 154 16,9 A

Standardudstyr

Sportssæder i sort ARTICO kunstlæder/DINAMICA stof med røde syninger, 19” AMG letmetalfælge i 5-dobbelteget design, Multifunktionssportsrat i nappalæder med 
flad bund, mørtonede ruder, Taghimmel i sort, THERMOTRONIC klimaanlæg (2-zoner), Interiørlister i struktur-look i mørkegrå, LED High performance forlygter samt 
synlige afgangsrør, kromlister og justerbar 2. sæderække (140 mm). Advantagepakke: MBUX navigation, 10,25” mediadisplay med touchskærm, Parkeringspakke 
med parkeringssensor for og bag samt bakkamera og spejlpakke med automatisk sammenklappelige sidespejle og automatisk nedblændeligt bak- og venstre sidespejl 
samt Distance Pilot Distronic.
*GLB35 AMG leveres desuden med følgende som standard: Premiumpakke PLUS, AMG Nightpakke og Anhængertræk. 

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 1.667 kilometer. 
OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra 
d. 01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale 
Hessel HiRE sælger. Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan 
afhænge af produktionstidspunktet. 
Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl. moms

Metallak (farven Rosa-Gold kan ikke vælges) 250

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 400

Nightpakke i forbindelse med AMG Line 375

Nedfældeligt anhængertræk med ESP trailer stabilisering 
(Standard på GLB35 AMG) 375

3. sæderække (2 personer) 500

Premiumpakke 750

Premiumpakke PLUS (Standard på GLB35 AMG) 1.750

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 750

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.000

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 



C-Klasse Sedan Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

C 200 sedan 9G-TRONIC Business AMG line 0 8.495 2,75 146 15,6 A

C 300 sedan 9G-TRONIC Business AMG line 0 9.495 2,75 152 14,9 B

C 220 d sedan 9G-TRONIC Business AMG line 0 8.495 2,75 119 21,7 A+

C 300 d sedan 9G-TRONIC Business AMG line 0 9.495 2,75 133 19,6 A+

C-Klasse Stationcar
Førstegangs-

ydelse
Md. ydelse
inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

C 200 T 9G-TRONIC Business AMG line 0 8.995 2,75 151 14,9 B

C 300 T Business AMG 0 10.245 2,75 157 14,5 B

C 220 d T 9G-TRONIC Business AMG line 0 8.995 2,75 124 21,3 A+

C 220 d 4MATIC All-Terrain Business* 0 9.495 2,75 131 20,0 A+

C 300 d T 9G-TRONIC Business AMG line 0 10.245 2,75 136 19,2 A+

Standardudstyr
AMG Line indeholder: AMG Eksteriør, 18” letmetalfælge, sportsundervogn, sportsbremser, mørktonede ruder, AMG Interiør, ARTICO kunstlæder /DINAMICA 
sort, sædekomfortpakke, sportssæder, multifunktionssportsrat i nappalæder, interiørlister i mørkegrå vævet-look, midterkonsol i mørkegrå vævet-look, AMG 
bundmåtter, Taghimmel sort, ambientebelysning, ARTICO kunstlæder på instrumentbord samt Distronic. 
*All-Terrain indeholder: Avantgarde interiør og eksteriør, 17” letmetalfælge i 5-eget AERO design i sort, Interiørlister i sølvgrå diamant-look, Midterkonsol i 
sølvgrå diamant-look, ARTICO kunstlæder/stof, Komfortsæder, Ambiente belysning, Sædekomfortpakke.

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 2.000 kilometer.
OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger. Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan 
afhænge af produktionstidspunktet. 
Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl. moms

Metallak 250

Vinterdæk 400

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Glasforsikring** 300

Nightpakke 250

Anhængertræk 500

19” alufælge 500

Førerassistentpakke PLUS 500

Premiumpakke 1.000

Premiumpakke PLUS 3.000

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 1.000

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.250

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 
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Mercedes-Benz - Benzin/Diesel
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Koncept A - Betingelser: Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 
måneders løbetid. Løbetid aftales ved kontraktindgåelse. På modellerne CLA og GLB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På 
de resterende modeller inkluderes gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum 
svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. 
Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kredit-
vurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 



       
E-klasse sedan 
Modelår 2022 - ikke facelifted model (w213)

Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

E220 d 9G-TRONIC AMG Night Edition 0 9.495 2,75 140 18,9 A+

E300 d 4MATIC AMG Night Edition 0 11.995 2,75 152 17,2 A

E-klasse stationcar 
Modelår 2022 - ikke facelifted model (s213)

Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

E220 T d 9G-TRONIC AMG Night Edition 0 10.495 2,75 147 17,9 A

E300 T d 4MATIC AMG Night Edition 0 12.995 2,75 156 16,7 A

Standardudstyr 
AMG eksteriør og interiør, Varmeisolerende og mørktonede ruder, Sportsbremser, Powerdomes på kølerhjelm, High Performance forlygter, Adaptiv fjernlysassistent,  
ARTICO kunstlæder/MICROCUT mikrofiber sort, Interiørlister i aluminium, midterkonsol og interiørlister i sort åbenporet asketræ, 
Oplyste dørpaneler foran med ”Mercedes-Benz” skrift, Taghimmel, sort, Velour bundmåtter, Fladbundet multifunktionsrat i nappalæder, ARTICO kunstlæder på 
instrumentbord og dørsider, Opbevaringspakke, interiør lyspakke, Ambiente belysning (64 farver), Nedfældeligt bagsæde, Sædekomfortpakke, THERMATIC automa-
tisk klimaanlæg samt Nightpakke. 
Bilen leveres desuden med følgende udstyr som standard: Førerassistentpakke.

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 2.000 kilometer. 

OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger. Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan 
afhænge af produktionstidspunktet. 

Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl. moms

Metallak 250

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 500

Anhængertræk - fuldautomatisk 625

Premiumpakke 1.000

Premiumpakke PLUS 3.000

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 1.000

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.250

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 

.dk
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Koncept A - Betingelser: Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 
måneders løbetid. Løbetid aftales ved kontraktindgåelse. På modellerne CLA og GLB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På 
de resterende modeller inkluderes gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum 
svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. 
Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kredit-
vurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 



       
E-klasse coupé 
Modelår 2022 - ikke facelifted model

Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

E220 d coupé 9G-TRONIC AMG Night Edition 0 13.995 2,75 143 18,5 A

E300 d coupé 4MATIC AMG Night Edition 0 16.495 2,75 156 16,9 B

Standardudstyr E-Klasse cabriolet

AMG eksteriør og interiør, Varmeisolerende og mørktonede ruder, Sportsbremser, Powerdomes på kølerhjelm, High Performance forlygter, Adaptiv fjernlysassist-
ent,  ARTICO kunstlæder/MICROCUT mikrofiber sort, Interiørlister i aluminium, midterkonsol og interiørlister i sort åbenporet asketræ, 
Oplyste dørpaneler foran med ”Mercedes-Benz” skrift, Taghimmel, sort, Velour bundmåtter, Fladbundet multifunktionsrat i nappalæder, ARTICO kunstlæder på 
instrumentbord og dørsider, Opbevaringspakke, interiør lyspakke, Ambiente belysning (64 farver), Nedfældeligt bagsæde, Sædekomfortpakke, THERMATIC autom-
atisk klimaanlæg samt Nightpakke. 
Bilen leveres desuden med følgende udstyr som standard: Førerassistentpakke.

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 2.000 kilometer. 

OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger. Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan 
afhænge af produktionstidspunktet. 

Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl. moms

Metallak 500

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 500

Premiumpakke 1.000

Premiumpakke PLUS 3.000

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 1.000

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.250

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 

.dk
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Koncept A - Betingelser: Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 
måneders løbetid. Løbetid aftales ved kontraktindgåelse. På modellerne CLA og GLB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På 
de resterende modeller inkluderes gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum 
svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. 
Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kredit-
vurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 



.dk

GLC SUV  (Modelgeneration X254)   
Førstegangs-

ydelse
Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

GLC300 4MATIC AMG Advance Plus 0 11.995 2,75 168 13,5 B

GLC300 4MATIC AMG Premium 0 12.745 2,75 168 13,5 B

GLC300 4MATIC AMG Premium Plus 0 13.495 2,75 168 13,5 B

GLC300 d 4MATIC AMG Advance Plus 0 12.495 2,75 148 17,9 A+

GLC300 d 4MATIC AMG Premium 0 13.245 2,75 148 17,9 A+

GLC300 d 4MATIC AMG Premium Plus 0 13.995 2,75 148 17,9 A+

Standardudstyr 
AMG eksteriør og AMG interiør: 19” AMG-letmetalfælge, LED high performance forlygter, sædekomfortpakke, Midterkonsol i mørkegrå vævet-look, Interiørlister i 
mørkegrå vævet-look, Opbevaringspakke, Automatisk klimaanlæg (2 zoner), Nedfældeligt bagsæde, Adaptiv fjernlysassistent, Mørktonede ruder, sportsbremser, sport-
sundervogn, diamantgrill, AMG bundmåtter, Ambientebelysning, Sædekomfortpakke, Smartphone integrationspakke, Active Lane Keeping Assist, Digitalt instrument-
display, 11,9” digitalt mediadisplay, El-opvarmede forsæder, USB-pakke, Trådløsopladning af smartphone foran, Eksteriør og interiør krompakke, Bagagerumspakke, 
EASY PACK bagklap, KEYLESS-GO startfunktion, Parkeringspakke med bakkamera, Spejlpakke, MBUX navigation Premium, Tyveripakke, Fartpilot Active Brake 
Assist samt Active Distance Assist DISTRONIC

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 2.000 kilometer. 

OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger. Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan 
afhænge af produktionstidspunktet.  
Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl. moms

Metallak 250

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 500

Nightpakke 250

Trinbræt 375

Nedfældeligt anhængertræk 500

Burmester 3D surround sound system 500

Førerassistentpakke PLUS 500

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 1.000

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.250

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 

GLC coupé Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

Pt. ikke tilgængelig på Hessel HiRE
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Koncept A - Betingelser: Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 
måneders løbetid. Løbetid aftales ved kontraktindgåelse. På modellerne CLA og GLB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På 
de resterende modeller inkluderes gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum 
svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. 
Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kredit-
vurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 



.dk

GLE SUV 
Modelår 2022 - ikke facelifted model

Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

GLE300 d 4MATIC AMG line 0 15.495 3,75 198 13,2 C

GLE400 d 4MATIC AMG line 0 18.995 3,75 202 13,0 D

GLE450 4MATIC AMG line 0 18.245 3,75 215 10,9 D

Standardudstyr 

Bilen leveres med AMG interiør og AMG Eksteriør med bl.a.: AMG fladbundet rat, interiør krompakke, Ambiente belysning, AMG bundmåtter, LED High performance 
lygter, sort Taghimmel, 20” AMG letmetalfælge. GLE SUV indeholder derudover: Widescreen cockpit, MBUX, Blind Spot Assist, El-opvarmet forsæder, Spejlpakke og 
Parkeringspakke med 360 graders kamera samt ARTICO kunstlæder. Desuden leveres bilen med Anhængerpakke som standard: Anhængertræk med ESP® trailer 
stabilisering og nedfældeligt træk, Trailerassistent, Øget anhængervægt (maks 3.500 kg), AIRMATIC samt Førerassistentpakke.

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 2.000 kilometer. 

OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger. Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan 
afhænge af produktionstidspunktet. 

Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl.  moms

Metallak 0

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 625

Nightpakke 500

Premiumpakke 1.000

Premiumpakke PLUS 3.000

Bagsædepakke (inkl. 3. sæderække). Kun på SUV 1.500

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 1.000

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.250

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 

 
Koncept A

Mercedes-Benz - Benzin/Diesel 
6 - 12 måneders leasing 

 Leasingydelse inklusiv forsikring, service og grøn ejerafgift. Ingen førstegangsydelse
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Koncept A - Betingelser: Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 
måneders løbetid. Løbetid aftales ved kontraktindgåelse. På modellerne CLA og GLB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På 
de resterende modeller inkluderes gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum 
svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. 
Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kredit-
vurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 
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.dk

GLE coupé
Modelår 2022 - ikke facelifted model

Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
Inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Km/l Energi-

klasse

GLE 400 d 4MATIC coupé Premium Plus 0 29.995 3,75 218 12,0 D

Standardudstyr 

Smartphone integrationspakke, Active Lane Keeping Assist, El-indstillelig sædepude og nakkestøtte foran, Active Brake Assist, Udstigningsadvarsel assistent, MBUX 
advanced functions, Harddisk navigation, Widescreen cockpit, Burmester surround sound system, Ambiente belysning, Multifunktionsrat i nappalæder, EASY-PACK 
bagklap, AMG eksteriør, 22” AMG letmetalfælge i dobbelt 5-eget design i tremolitgrå og højglans, Parkeringspakke med 360° kamera, Spejlpakke, Ambiente belysning 
med projektion af Mercedes-Benz stjerne i sidespejle, Tyveripakke, Blind Spot Assist, Underskjold, Færdselstavleassistent, THERMOTRONIC automatisk klimaanlæg (3 
zoner), MULTIBEAM LED, Varmeisolerende og mørktonede ruder, Trådløs opladning, foran, Velour bundmåtter, Bagagerumsnet adskillelse, ARTICO kunstlæder på øver-
ste del af instrumentbord, AIRMATIC, Memorypakke, Keyless GO komfortpakke, Panorama el-skydetag, klimasæder med ventilation, foran, samt ARTICO kunstlæder på 
instrumentbord og dørsider (bæltelinje), temperaturstyret kopholder, MAGIC VISION CONTROL, Side airbags, bag, ENERGIZING komfortpakke, AIR-BALANCE pakke, 
Head-up display.

Bilen leveres desuden med følgende som standard: Anhængerpakke og Førerassistentpakke.

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 2.000 kilometer. 

OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger. Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan 
afhænge af produktionstidspunktet.  

Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl.  moms

Metallak 0

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 625

Nightpakke 375

Trinbræt i aluminium 375

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 1.000

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.250

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 

 
Koncept A

Mercedes-Benz - Benzin/Diesel 
6 - 12 måneders leasing 

 Leasingydelse inklusiv forsikring, service og grøn ejerafgift. Ingen førstegangsydelse
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Koncept A - Betingelser: Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 
måneders løbetid. Løbetid aftales ved kontraktindgåelse. På modellerne CLA og GLB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På 
de resterende modeller inkluderes gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum 
svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. 
Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kredit-
vurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 


