G -Klasse

G 350 d Professional

Prijslijst. Geldig vanaf 1 november 2016.

Welkom.
In de wereld van Mercedes-Benz.

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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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.

G - Klasse.
Terreinwagen, 5 zitplaatsen, 5-deurs

BENZINE
G 350 d Professional

Aantal
cilinders/
inhoud (cm3) Versnellingsbak
2.987

Vermogen
kW (pk)/
koppel Nm

7G-TRONIC PLUS 180 (245)/600

CO2-emissie
(g/km)/
Euronorm

Energielabel

261/Euro 6

G

Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

BPM (€)

Fiscale
waarde (€)

Consumenten
adviesprijs 1) (€)

67.205

14.113

71.482

152.800

154.250

1) Consumenten adviesprijs is inclusief: Geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.360,-,
recyclingsbijdrage € 45,-, leges aanvraag kenteken € 39,- en leges tenaamstelling kenteken € 6,06.
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Standaarduitrusting.
w standaard

Code

G 350 d
Professional

– niet leverbaar

MODELDIFFERENTIATIE G 350 d Professional
40,6 cm (16 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen 1) zwart, 7,5 J x 16 ET 43 met banden 265/70 R 16 AT, reservewiel op achterdeur met band 265/70 R16

w

Exterieuruitrustingen en grille inclusief Mercedes-Benz ster en Mercedes-Benz embleem op de motorkap in zwart

w

Stootlijsten in zwart, geschroefd

w

Interieurhemel in stof grijs

w

Stuurwiel in nappaleder zwart

w

Stoelbekleding in stof zwart

w

Opstap achter aan beide zijden

w

Onderrijbeveiliging achter met opstap

w

Unilak

w

2)

Keuzehendel met lederen inzetstuk in nappaleder zwart met chroomapplicatie

w

Sierdelen in populierenhout antraciet

w

Dashboard in kunstleder

w

Achterspatschermen

w

Zonnekleppen met make-up spiegel verlicht en zijdelings wegklapbaar

w

Antislipbodem in het gehele passagierscompartiment voor en achter

w

1) Banden all-terrain Goodyear Wrangler, een daarop afgestemd onderstel en ESP (niet voor 19 inch
velgen vrijgegeven)
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2) Lakkleuren zie pagina 11

Standaarduitrusting.
w standaard

Code

G 350 d
Professional

– niet leverbaar

AANDRIJVING EN ONDERSTEL
Vierwielaandrijving, permanent met gesynchroniseerde verdeelbak

w

Differentieelsperren 100% elektrisch onder het rijden inschakelbaar op verdeelbak, voor- en achteras

w

Terreinoverbrenging elektrisch onder het rijden inschakelbaar

w

Sleepoog voor

w

Sleepoog achter

w

7G-TRONIC PLUS zeventraps automatische transmissie

w

ECO start-stopsysteem

w

Onderstel met stalen vering

w

Stuurbekrachtiging

w

Dieselpartikelfilter

w

Dieseluitlaatgasreinigingssysteem inclusief ureumtank met tanken van buitenaf

w

Brandstoffilter met waterafscheider

w

Brandstoftank circa 96 liter (14 liter reserve)

w

Uitlaatgasreiniging Euro 6-techniek

w

STOELEN
Achterbankleuning neerklapbaar 1/3 : 2/3, met hoofdsteunen

w

ISOFIX-kinderzitbevestiging achter met TopTether-bevestigingspunten in de wielkasten

w

Voorstoelen gedeeltelijk elektrisch verstelbaar bedieningselementen aan de stoel

w
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Standaarduitrusting.
w standaard

Code

G 350 d
Professional

– niet leverbaar

DAKSYSTEMEN
Voorbereiding voor dakdrager bestaande uit: rails in de regengoot en versterking rechts in de achterwand

w

STUURWIELEN
Vierspaaks multifunctioneel stuurwiel met stuurschakelpaddles en twaalf functietoetsen

w

Stuurkolom in hoogte en diepte elektrisch verstelbaar met EASY ENTRY-systeem

w

AIRCONDITIONING
Automatische airconditioning THERMATIC met twee klimaatzones, afzonderlijk regelbare temperatuur voor de bestuurder en voorpassagier, stof- en pollenfilter,
recirculatieschakeling met comfortfunctie en uitstroomopeningen achter
Warmtewerend glas groen rondom inclusief achterruit van eenlaags veiligheidsglas (ESG)

w

w

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE
Combi-instrument met twee ronde klokken

w

Voorbereiding voor radio 12V inclusief drie luidsprekers en staafantenne rechts, DIN-vak inclusief DIN-stekker

w

LICHT EN ZICHT
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Bi-xenonkoplampen met automatische koplamphoogteregeling en koplampreinigingsinstallatie

w

Led-dagrijverlichting

w

Achterruitwisser met intervalschakeling en automatische inschakeling bij achteruitrijden

w

Ruitbediening mechanisch vier stuks

w

Standaarduitrusting.
w standaard

Code

G 350 d
Professional

– niet leverbaar

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN
Airbag voor de bestuurder en voorpassagier

w

Sensoren voor over de kop slaan

w

Veiligheidsgordels vijf stuks

w

Gordelspanners vier stuks met gordelkrachtbegrenzing

w

Combi-instrument met zoemer en aanduiding voor niet-gedragen gordels (voor)

w

Kindersloten mechanisch in de voorportieren

w

Antiblokkeersysteem ABS

w

Remassistent BAS met rembekrachtiging

w

Elektronisch tractiesysteem 4ETS voor vierwielaandrijving

w

Aandrijfslipregeling ASR

w

Elektronisch stabiliteitsprogramma ESP® met aanhangwagenstabilisatie

w

ADAPTIVE BRAKE met HOLD-functie en wegrijhulp voor op hellingen

w

Adaptief remlicht knipperend

w

Bandenspanningscontrolesysteem

w

EHBO-set

w

Gevarendriehoek

w

Mercedes-Benz noodoproepsysteem

w
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Standaarduitrusting.
w standaard

Code

G 350 d
Professional

– niet leverbaar

SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING
Elektronische sleutel in chroomlook

w

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

w

FBS 4 wegrijbeveiliging (KIWA/SCM klasse 1)

w

OPBERGVAKKEN
Middenarmsteun voor neerklapbaar met opbergvak

w

Pompadoertas aan de rugleuningen van de voorstoelen

w

Opbergnet onder het dashboardkastje

w

Opbergvak in de middenconsole

w

Portiervakken voor

w

Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht

w

Opbergvak inclusief sigarettenaansteker (als alternatief te gebruiken: verwisselbare asbak)

w

Bagagenet aan de zijkant van de bagageruimte

w

AANSLUITINGEN
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13-polige stekkerdoos voor de aanhangwagen

w

12V-aansluiting in de beenruimte van de voorpassagier en achterin

w

12V-aansluiting in de bagageruimte

w

Professional offroadpakket.
U leverbaar tegen meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

Professional offroadpakket bestaande uit:
Steenslagbescherming voor de koplampen, code L30
Warmtewerend, donkergetint glasd voor de achterzijruiten en achterruit, code W72
Voorbereiding voor handsfreesysteem 2) (microfoon, kabel en usb-kabel in de middenarmsteun naar de DIN-schacht, code
E81)
Dakdrager met ladder (rechts) in diepdonkergrijs, code F50
Bagageruimte in houtuitvoering (houten bodem met C-rails en veertien hamerkopschroeven, code VV1)
1)

PP1

G 350 d

u optie zonder meerprijs

Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

U

6.940

1.457

8.397

1) Niet in combinatie met schuifdak, code F16
2) Alleen in combinatie met Bluetooth-radio

Bagageruimte in houtuitvoering, code VV1

Dakdrager, code F50
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Opties.
U leverbaar tegen meerprijs

G 350 d

u optie zonder meerprijs

Netto
catalogusprijs (€)

Voorbumper van staal

C13

U

1.980

416

2.396

Steenslagbescherming voor de koplampen

L30

U

120

25

145

Steenslagbescherming voor de knipperlichten voor

L31

U

140

29

169

Spatlappen voor 1)

P47

u

0

0

0

T84

U

1.005

211

1.216

Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier

H10

U

360

76

436

Leeslampjes afneembaar en zwenkbaar, 12V

L63

U

95

20

115

Voorruit verwarmd

F49

U

405

85

490

Voorverwarmingsinstallatie interieur met afstandsbediening

H12

U

1.570

330

1.900

w standaard

– niet leverbaar
Code

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

EXTERIEURUITRUSTINGEN

Treeplanken opzij links en rechts

2)

INTERIEUR, BEKLEDINGEN, SIERDELEN

AIRCONDITIONING

1) Niet in combinatie met treeplanken opzij links en rechts, code T84
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2) Niet in combinatie met voorspatschermen, code P47

Opties.
U leverbaar tegen meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

G 350 d

u optie zonder meerprijs

Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

LAKKEN
Unilak
MB 9040 zwart
MB 9149 poolwit
Metallic lak
MB 3541 thulietrood
MB 5359 tanzanietblauw
MB 6300 periklaasgroen
MB 7755 tenorietgrijs
MB 8796 citrienbruin
MB 9183 magnetietzwart
MB 9197 obsidiaanzwart
MB 9775 iridiumzilver
MB 9792 palladiumzilver
MB 9963 indiumgrijs
MB 9988 diamantzilver
Speciale lak 1)
MB 1464 woestijnzand
MB 5934 chinablauw

w

0

0

0

U

1.010

212

1.222

U

3.300

693

3.993

1) Prijs voor speciale lak van € 2.400, code Z28, is inbegrepen
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Opties.
U leverbaar tegen meerprijs

G 350 d

u optie zonder meerprijs

Netto
catalogusprijs (€)

F16

U

1.510

317

1.827

EF8

U

1.000

210

1.210

EF9

U

2.000

420

2.420

PA7

U

650

137

787

FZ5

U

280

59

339

Vervallen typeaanduiding aan de achterzijde inclusief Professional-embleem drie stuks

X93

u

0

0

0

Rubbermatten voor de beenruimtes en in de bagageruimte

PA2

U

175

37

212

w standaard

– niet leverbaar
Code

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

DAKSYSTEMEN
Schuifdak elektrisch 1) met kantelfunctie
INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE
Radio met Bluetooth 2)
Radio met Bluetooth en navigatie

3)

BAGAGE- EN LAADRUIMTE
Bagagepakket bestaande uit: trekhaak, code Q55, veiligheidsnet, code FB1, bagageafdekking, code V57
SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING
Diefstal-/inbraakalarminstallatie (EDW) met portiercontactbewaking (KIWA/SCM klasse 3)
OVERIGE OPTIES

1) Niet in combinatie met Professional offroadpakket, code PP1
2) Niet in combinatie met radio met Bluetooth en navigatie, code EF9
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3) Niet in combinatie met radio met Bluetooth, code EF8

Technische gegevens.
G 350 d Professional
Motor/cilinderopstelling/-aantal

diesel/V6

Automatische transmissie

7G-TRONIC PLUS

Cilinderinhoud (cm )

2987

3

Max. vermogen kW (pk) bij t/min

1)

180 (245)/3600

Max. koppel (Nm bij t/min) 1)

600/1600-2400

Topsnelheid ca. (km/h)

160

Acceleratie 0-100 km/h (sec.)

8,8

Bandenmaat voor/achter

265/70 R16 4)

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

9,9
10,1

CO2-emissie (g/km) 2)

261

Emissieklasse

Euro 6

Tankinhoud/waarvan reserve ca. (l)

96/14

Leeggewicht (kg)

2508

3)

Max. totaalgewicht (kg)

3200

Aanhangwagengewicht geremd/ongeremd (kg)

4

1) Opgaven nominaal vermogen en koppel conform de verordeningen 595/2009/EG en 582/2011/
EG in de huidige versie
2) 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. 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

3) Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn
92/21/EG in de versie 95/48/EG voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter
100 kg hoger uit (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90% gevuld, bestuurder 68 kg en
bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.
4) Onderstel en ESP afgestemd op aangegeven bandenmaat (niet vrijgegeven voor 19 inch velgen)

13

Service.

Mercedes-Benz Mobilo

Mercedes-Benz SterGarantie

Mercedes-Benz Service24h

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 twee 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.

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, 2 of 3 jaar af te sluiten. Dat is
volledige zekerheid. Uw Mercedes-Benz dealer geeft
u graag meer informatie. Of kijk op www.mercedesbenz.nl/stergarantie

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.

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

Erkend Schadeherstel

MercedesCard

Mercedes-Benz lease en financiering

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. Vraag uw Mercedes-Benz dealer
om meer informatie.

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.

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 leasemaatschappij: Mercedes-Benz Financial Services.
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Terreinvaardigheid.

Hellingshoek 24°

In-/uitloophoek voor 36° en achter 39°

Bodemvrijheid 24,5 cm

Maximale waaddiepte 60 cm

Klimvermogen tot 100% op de juiste ondergrond

Stabiliteit tot onder een schuine hoek van 54%
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BPM-tabel.
Baumuster
dieselvarianten

type

463.348-13

G350d

A7

Bandcode

Velgcode

CO2-waarde
(g/km)

Verbruik
l/100km

Energielabel

BPM
correctie

bijtelling

n.v.t.

n.v.t.

261

9,9

G

0

25%

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 CO2-uitstoot.
De opgegeven verbruikscijfers en CO2-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 zijn o.a. inclusief: transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten, volle tank
brandstof, MB-olie (1 liter), MB-veiligheidsvesten (vier), AdBlue® (indien van toepassing één flacon 1,89 liter) en een
mattenset. Exclusief eerste onderhoudsbeurt, leges aanvraag kenteken 39 euro en leges tenaamstelling kenteken 6,06
euro (over de leges wordt geen BTW berekend).                                  

€ 1.360 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 67 010616, gedrukt in Nederland
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Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.

Notities.
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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.

