GLC

Edition 1

Prijslijst. Geldig vanaf 1 januari 2016.

Best of the best.
Met het speciale model Edition 1 vieren we de première van de nieuwe GLC op een bijzondere
manier: met meer sportiviteit, meer exclusiviteit en meer mogelijkheden. U kunt kiezen tussen twee
designo interieuruitrustingen: tweekleurig platinawit pearl/zwart of geheel in elegant zwart. De
nieuwe GLC als Edition 1 - dé kans om u te onderscheiden van de massa.

Een nieuwe definitie van de hoogste normen.
Met het AMG Line exterieur krijgt de nieuwe GLC Edition 1 een indrukwekkend
sportieve look. Van de progressieve AMG-voorskirt tot de achterskirt straalt hij een en
al dynamiek uit. De donkergetinte ruiten vanaf de B-stijl creëren markante contrasten,
terwijl de chroomaccenten in de lamellen van de grille hem een bijzonder ‘gezicht’
geven. De sierlijst op de bovenkant van de portieren en de bodembeschermingsplaten
voor en achter zijn eveneens in chroom uitgevoerd. Met de 50,8 cm (20 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen wordt de sportieve look perfect afgerond.

Zijn exclusiviteit krijgt u zwart op wit.
Exclusiviteit is troef in het interieur van de Edition 1. Afhankelijk van de uitrusting zijn de armleuningen
in de portieren in platinawit pearl of zwart uitgevoerd. Het middendeel van de portieren met ruitdesign
nodigt uit tot instappen. De bovenkant van het dashboard en de bovenkant van de portieren zijn zwart
met kristalgrijze contrastsiernaden. Sierdelen in dwarsgeslepen licht aluminium zetten bijzondere
accenten in het dashboard en de portieren. Al naargelang de uitrusting is de middenconsole voorzien
van exclusieve sierdelen in zwart essenhout of glanzend bruin lindehout linestructure. Zelfs de
beenruimtes zijn fraai afgewerkt met zwarte designo veloursmatten met qua kleur afgestemde rand in
lederlook ARTICO.

Uw eigen terrein.
Contrasten die de aandacht trekken, sportiviteit die enthousiast maakt. In de
nieuwe GLC Edition 1 neemt u plaats op stoelen in fijn designo nappaleder met
ruitdesign, met geperforeerde delen en contrastsiernaden. U kunt kiezen tussen
de kleurencombinaties platinawit pearl/zwart en zwart/zwart. Het designo plaatje
in de rugleuningen is hét symbool voor bijzondere aandacht voor detail.
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De volgende opties voor het speciale model Edition 1 hebben een gewijzigde prijs:
Stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier

401

755

159


914
Leverbaar tegen een speciale prijs

EXTERIEUR
AMG Line exterieur

50,8 cm (20 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glansgedraaid, code 688 1)

Warmtewerend, donkergetint glas rondom vanaf de B-stijl

Edition 1-plaatje op de voorspatschermen

INTERIEUR
designo interieur tweekleurig platinawit pearl/zwart, code P62

designo interieur zwart, code P87

Stoelen in designo nappaleder platinawit pearl/zwart, rugleuning en zitting in designo nappaleder platinawit pearl met

Stoelen in designo nappaleder zwart, rugleuning en zitting met ruitdesign, gedeeltelijk geperforeerd, zijkanten en

ruitdesign, gedeeltelijk geperforeerd, zijkanten en hoofdsteunen in nappaleder zwart met contrastsiernaden in wit

hoofdsteunen met contrastsiernaden in kristalgrijs

designo plaatje in de rugleuningen van de voor- en achterstoelen

designo plaatje in de rugleuningen van de voor- en achterstoelen

Middendeel van de portieren met ruitdesign en armleuningen in de portieren elk in platinawit pearl met siernaden

Middendeel portieren met ruitdesign en armleuningen in de portieren elk in zwart met contrastsiernaden in grijs

in wit
Middenarmsteun voor in zwart met contrastsiernaden in wit

Middenarmsteun voor in zwart met contrastsiernaden in grijs

Bovenkant van het dashboard en bovenkant van de portieren in lederlook ARTICO zwart met contrastsiernaden

Bovenkant van het dashboard en bovenkant van de portieren in lederlook ARTICO zwart met contrastsiernaden

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in leder zwart, aan de onderzijde afgevlakt

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in leder zwart

Sierdelen in essenhout zwart in de middenconsole en sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht in het dashboard

Sierdelen in lindehout line structure bruin glanzend in de middenconsole en de portieren

en de portieren
designo veloursmatten in zwart met rand in lederlook ARTICO wit en designo plaatje in de voorste matten

designo veloursmatten in zwart met rand in lederlook ARTICO zwart en designo plaatje in de voorste matten

Interieurhemel in zwart, zitcomfortpakket, code P65, stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier,

Interieurhemel in zwart, zitcomfortpakket, code P65, stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier,

code 873, sfeerverlichting, code 877

code 873, sfeerverlichting, code 877

Edition 1-plaatje op het sierdeel in de middenconsole

Edition 1-plaatje op het sierdeel in de middenconsole

Basisprijzen
Type

Motor/

Transmissie

cilinders
GLC 250 4MATIC

4/lijn

9G-TRONIC

Vermogen
kW (pk)2
155 (211)

Cilinder-

Verbruik3

inhoud

gecomb. l/100 km/

cm3

gecomb. km/l

1.991

7,1/14,1

CO2-emissie3

gecomb. g/km

Emissieklasse/

Netto

energielabel4

catalogus-

BTW (€)

BPM (€)

menten-

prijs (€)
166

Euro 6/D

47.530

Consuprijs (€)

9.981

11.217

68.728

GLC 220 d 4MATIC

4/lijn

9G-TRONIC

125 (170)

2.143

5,5/18,2

143

Euro 6/E

47.945

10.068

13.669

71.682

GLC 250 d 4MATIC

4/lijn

9G-TRONIC

150 (204)

2.143

5,5/18,2

143

Euro 6/E

48.771

10.242

13.669

72.682

Alleen in combinatie met banden met noodloopeigenschappen, code R66.
Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie.
De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening VO [EG] 715/2007 in de huidige versie. 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.
4
Waarden alleen geldig binnen de Europese Unie. Landenspecifieke afwijkingen mogelijk.
De overige technische gegevens kunt u vinden in de uitgebreide GLC prijslijst bij uw Mercedes-Benz dealer.
1
2
3

Voor verdere individualisering staat - enkele uitzonderingen daargelaten - ons uitgebreide optieprogramma ter beschikking. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie.

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation.
Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en
waarden van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal
achtergestelde of zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit.
Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft, ondersteunt u de stichting 'Laureus Sport for Good Foundation'.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving

benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig

opgesteld voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle

worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze

Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit

uitgave (01/16). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen

leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder

afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar

ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.

onze laatste prijslijst. www.mercedes-benz.nl
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, MS/SOE 0260.0116/88 . Gedrukt in Nederland

