M - Klasse Edition 1.
Prijslijst. Geldig vanaf 19 november 2011.

Een sterk karakter in een bijzonder jasje.
De M-Klasse Edition 1.

De gefotografeerde M-Klasse modellen bevatten opties.

De M-Klasse Edition 1:
een lust voor het oog.
De M-Klasse is perfect uitgerust voor zowel het dagelijks verkeer als het grote avontuur.
Met de Edition 1 doen we er nog een schepje bovenop: nóg sportiever en dynamischer, terwijl
het AMG-sportpakket exterieur hem nóg karakteristieker maakt. Bovendien kunt u de M-Klasse
Edition 1 geheel op uw eigen persoonlijkheid afstemmen, met dank aan de grote selectie
bijzondere metallic lakken.
Met zo’n exterieur geeft u iedereen het nakijken, maar ook het interieur is fascinerend: houten
sierdelen, multifunctioneel stuurwiel in hout/nappaleder en designo Exclusief pakket. In de
M-Klasse Edition 1 is geen ruimte voor alledaagse sleur.

Het AMG-sportpakket exterieur:
een vleugje extra dynamiek.
De M-Klasse Edition 1 met AMG-sportpakket exterieur heeft een uiterst krachtige uitstraling.
Karakteristiek is de AMG-voorskirt. Krachtig de AMG-dorpelverbreders. En indrukwekkend de
AMG-achterskirt met chroomaccenten.
Grote vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen en een remsysteem in sportlook ronden de krachtige
look af. Van welke kant u hem ook bekijkt, de M-Klasse Edition 1 laat zich altijd van zijn beste
kant zien.

Wat het exterieur belooft,
maakt het interieur waar.
Er zijn plekken op aarde die u beslist ooit nog eens wilt zien. Het interieur van de M-Klasse Edition 1
is er zo één. Een plek waar u zich thuis zult voelen. Dat komt onder andere door het fraaie designo
leder Exclusief pakket in de kleuren maron of porselein. Maar ook de standverwarming voor de
elektrisch verstelbare voorstoelen en de sfeerverlichting bieden aangenaam rijcomfort.
Optische highlights vormen de houten sierdelen in populierenhout antraciet hoogglanzend
of essenhout bruin en het nappaleder op de boven- en onderkant van het dashboard en op de
portierpanelen. Daarnaast zijn er praktische details die de veiligheid verhogen, zoals de automatische kinderzitherkenning AKSE op de voorpassagiersstoel of sidebags achter.
Kortom: de M-Klasse Edition 1 is een plek die u één keer in uw leven gezien moet hebben.

M - Klasse inclusief Edition 1-pakket.

Prijzen en uitrustingen.

Speciale lakken:
- citrienbruin metallic
- diamantwit metallic BRIGHT

ML 350 MATIC
BlueEFFICIENCY

Opties voor het speciale model Edition 1 (tegen meerprijs):
- stoelventilatie/-verwarming voor
- 53,3 cm (21 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen 4) 5)
9 J x 21 ET 53 met banden 265/40 R 21

ML 350 BlueTEC
4MATIC

1) 2) 3)
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leverbaar tegen meerprijs |  optie zonder meerprijs



1) Niet in combinatie met andere lichtmetalen velgen, sportpakket interieur, code P95, multifunctioneel stuurwiel, code 280/443, 		
sierdelen in eucalyptushout, code 734, sierdelen in aluminium, code 739, sierdelen in wortelnotenhout bruin, code 731, bekleding
lederlook ARTICO met siernaden op het dashboard, code U09, veloursmatten, code U12, stoelverwarming achter, code 872
2) Reeds bij basisprijs inbegrepen

3) Altijd meebestellen leder zwart, code 201A
4) Alleen in combinatie met AIRMATIC, code 489
5) Let op: hoe kleiner de diameter van een band bij een bepaalde velgmaat, des te geringer het rijcomfort op slecht wegdek.
Het afrol-/dempingscomfort neemt af en het risico op beschadigingen van banden en velgen neemt toe

Prijzen inclusief BPM-correctie, prijzen ook geldig in combinatie met de 21 inch velgen

INTERIEUR

Memorypakket, code P64						

EXTERIEUR

Sfeerverlichting, code 876
Automatische kinderzitherkenning AKSE, code U18

Bekleding designo leder Exclusief, eenkleurig maron of porselein, met contrastsiernaden,
inclusief metalen designo logo, code X06/X27

designo veloursmatten zwart, inclusief metalen designo logo

Sidebags achter, code 293

designo interieurhemel stof zwart, code Y90

Stoelverwarming voor, code 873

Edition 1 logo

Sierdelen essenhout bruin, code H09, of
sierdelen populierenhout donkergrafiet glanzend, code 729

AMG-sportpakket exterieur, code P31, bestaande uit:
- 50,8 cm (20 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen glanzend 9 J x 20 ET 57 met banden
265/45 R 20, code 758
- AMG-styling met specifieke voorskirt, achterskirt en dorpelverbreders in carrosseriekleur
- Sportremsysteem met 18 inch/19 inch geperforeerde remschijven, met remklauwpaneel

Nappaleder voor het dashboard, de portieren en de middenconsole
Stuurwiel hout/leder in nappaleder met DIRECT SELECT-schakelpaddles, code 289

Metallic lak
Het BTW-tarief bedraagt 19 %
Deze prijslijst is een aanvulling op de reguliere prijslijst van de M-Klasse. Mercedes-Benz Nederland B.V., A 0040 51 191111E, gedrukt in Nederland. 

Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.

Mercedes-Benz Financial

Vanzelfsprekend
Alle mogelijkheden voor leasen, financieren en verzekeren bij uw dealer
Spreiding van de betaling en meer financiële armslag. Bij Mercedes-Benz gaat u daarvoor gewoon naar uw dealer.
In de showroom weten ze alles van de auto van uw voorkeur en van leasen, financieren en verzekeren.
Tevens zorgen zij voor de beste service en onderhoud met originele merkonderdelen. Dat hoort bij de uitstekende
Mercedes-Benz Financial voorwaarden. Met één aanspreekpunt eenvoudig en persoonlijk zakendoen.

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.

