
Mercedes-Maybach S-Klasse
Prijslijst. Geldig vanaf 1 januari 2022 voor modeljaar 802+052.



De S-Klasse

Mercedes-Maybach.



Een rustige plaats.
Met de actieve compensatie van rijgeluiden

wordt het reeds zeer rustige interieur van de 

Mercedes-Maybach S-Klasse nog stiller. Net 

zoals bij hoofdtelefoons reduceert het systeem

ongewenste laag-frequentie geluiden door 

middel van tegengestelde geluidsgolven. 

Enkel drijven is beter.
De AIRMATIC luchtvering met een

specifieke MAYBACH rijmodus biedt state

of the art rijcomfort.

Een nieuwe vorm van 

luxe.
Mercedes-Maybach staat symbol voor luxe die 

zich constant opnieuw uitvindt. Gebaseerd op een

historisch geëvolueerd begrip van luxe en

superieure kwalitait, heeft Mercedes-Maybach de 

luxe van de toekomst steeds opnieuw

vormgegeven.

Exclusieve passagiersruimte.
De Mercedes-Maybach S-Klasse heeft een wielbasis die 18 centime langer is 

dan de lange Mercedes-Benz S-Klasse.  Deze extra lengte komt volledig ten 

goede van de passagiersruimte achteraan, dewelke eveneens nog verder

verfijnde kenmerken krijgt.



Standaarduitvoering
EXTERIEUR

Radiator grille met 27 verticale lamellen in 

hoogglanzend chroom en chroom omlijsting met 

centraal Maybach logo

Chroom sierelement op de motorkap

Grille luchtinlaat in voorbumper hoogglanzend zwart (5U2)

19-inch Maybach 5-spaaks lichtmetalen velgen (R39)

Mercedes-Maybach logo op C-stijl

Achterbumper in koetswerkkleur, def lector  in  

hoogglanzend zwart met  chroom sier l i js t

Maybach-specifieke chroom uitlaat met horizontale inleg

geïntegreerd in de achterbumper

"Maybach" logo en modelaanduiding op de 

kofferklep in Maybach-specifiek design

2-delige LED achterl ichten met Maybach-specifiek 3D

logo projectie

Panoramaschuifdak (413)

KEYLESS-GO met verzonken deurhendels (889)

MAGIC VISION CONTROL (874)

Warmte-, geluids- en infraroodreflecterend gelaagd

veiligheidsglas (596)

Donkergetint, warmtewerend glas vanaf de B-stijlen

(840)

Brandstoftank met 76 liter inhoud (916)

Binnenspiegel en linker buitenspiegel automatisch

dimmend (249) incl. omgevingsverlichting met Maybach 

logoprojectie (587)

TIREFIT (B51)

Metaalkleur

INTERIEUR

12.8-inch OLED centraal display (868)

MBUX Premium Navigatie (PBG) met 

smartphone integratie (14U)

Communicatiemodule (LTE Advanced) voor het 

gebruik van Mercedes me connect diensten (384)

Remote Services Premium (34U)

Burmester® 3D surround sound system (810)

Binnenbekleding in Maybach nappaleder (810A)

Multifunctioneel stuurwiel in nappalader (L2B) met

"Maybach" logo

Sierdelen in openporig walnotenhout hoogglanzend

bruin(H29)

Sierdelenpakket Exclusief (735)

Middenconsole in kristallook zwart(726)

Interieurhemel in stof

Verlichte instaplijsten vooraan en achteraan met 

Maybach logo (U25)

Sfeerverlichting (891) met Maybach-specifiek

kleurschema Amethyst glow en Roségoud wit

Draadloos oplaadsysteem mobiele eindapparaten (897)

2 USB-C poorten vooraan en achteraan

12V aansluiting achteraan de centrale console en in de 

voetruimte van de passagier vooraan

Kofferruimte pakket (942) incl. HANDS-FREE ACCESS 

(871)

Sluitbekrachtiging (883)

Maybach logo op de voetpedalen

Stoelventilatie/-verwarming vooraan (401) incl.

zetelverwarming Plus (902)

Memorypakket (P64) inclusief vingerdrukscanner (321)

THERMOTRONIC automatische klimaatregeling (581)

2 Executive stoelen (453)

ENERGIZING AIR CONTROL (P53)

Vooruitrusting voor CarSharing inclusief transfer van 

de digitale sleutel (20U), service gratis beschikbaar

gedurende 3 jaar na activatie

Executive pakket achteraan :

• Elektrisch verstelbare zetels achteraan inclusief

memorypakket (223)

• THERMOTRONIC automatische klimaatregeling achteraan

(582)

• Draadloos oplaadsysteem mobiele eindapparaten

achteraan(898)

• Designer gordelsluitingen vooraan en achteraan (561)

• Gordelaanreikers achteraan (U07)

• MBUX tablet achteraan(447)

• Stoelventilatie/-verwarming achteraan (402)

• Zonneschermpakket (P09)

• Chauffeurspakket (P07) incl. EASY ADJUST-

luxehoofdsteunen vooraan en neerklapbaar aan

passagierszijde (439) met extra kussens en Maybach logo 

• Beltbag & sidebags achteraan (306)

• MBUX interieurassistent achteraan (78B)

• Adaptieve verl icht ing achteraan (236)

*Om de diensten te gebruiken dient u te registreren op het Mercedes me portaal en de  gebru ik svoorwaarden voor de  Mercedes me connect services te aanvaarden. B i j k om end m oet he t  be t re f fende voer tu ig gek oppe ld worden m et  

de  accoun t  van  de  gebru ik e r .   B i j a f loop van  de  in i t i ë le te rm i j n k unnen de  d iens ten ve r lengd worden m i t s be ta l ing .   Eerste activatie van de diensten is mogelijk binnen het 1e jaar van inschrijving of indienstname door de 

klant, waarbij de vroegst voorkomende datum telt.



TECHNISCHE UITRUSTING

Rijassistentiepakket (P20)

AIRMATIC (489)

9G-TRONIC (421)

DYNAMIC SELECT (B59#)

ATTENTION ASSIST (538#)

Verkeersbordenassistent (513)

Zijwindassistent (064#)

PRE-SAFE® systeem (516#) incl. PRE-SAFE Sound

PRE-SAFE® Impulse (562)

Premium pakket :

• Actieve sfeerverlichting (878)

• 3D-bestuurderdisplay(451)

• Parkeerpakket met Remote parkeerfunctie (PBH)

• URBAN GUARD voertuigbescherming Plus* (P82)

• DIGITAL LIGHT (317)

• MBUX augmented reality head-up display (445)

• Actieve multicontourzetels (432)

• MBUX interieurassistent vooraan (77B)

BIJKOMENDE UITRUSTING OP S 680 4MATIC

V12 badge in Maybach-specifiek design op de voorvleugels

Grille luchtinlaat in voorbumper hoogglanzend chroom 

Premium Plus pakket :

• Exclusiefpakket (P34)

• Interieurhemel in microvezel DINAMICA

• Garagedeuropener (231)

• Vloermatten hoogpolig (U14)

• ENERGIZING comfortprogramma (PBS)

• AIR BALANCE-pakket (P21)

• Warmtecomfortpakket (P69)

• Extra vergrendeling kofferdeksel (884)

Standaaruitvoering



S 580
4MATIC

Bijkomende uitrusting ten opzichte van  de 

Mercedes-Benz S 580 4MATIC:

• Premium pakket

• Rear Executive pakket

• Binnenbekleding in in Maybach

Nappaleder (810A)

• 2 Executive stoelen (453)

• Sierdelenpakket Exclusief (735)

• Airbag achteraan (302)

• 19-inch Maybach 5-spaaks 
lichtmetalen velgen (R39)



S 680 
4MATIC

Bijkomende uitrusting ten opzichte van  de 

Mercedes-Benz S 580 4MATIC :

• V12 badge in Maybach-specifiek
design op de voorvleugels

• Grille luchtinlaat in voorbumper 
hoogglanzend chroom 

• 20-inch Maybach 5-spaaks gesmede
velgen (R61)

Premium Plus pakket met:

• Exclusiefpakket (P34)

• Interieurhemel in microvezel DINAMICA

• Garagedeuropener (231)

• Vloermatten hoogpolig (U14)

• ENERGIZING comfortpakket (PBS)

• AIR BALANCE pakket (P21)

• Warmtecomfortpakket (P69)

• Extra vergrendeling kofferdeksel (884)



Sierelement in chroom op de motorkap

U07 – Gordelaanreikers achteraan

445 – MBUX augmented reality head-up 

display 

810 – Burmester® 3D surround sound system 

223 – Elektrisch verstelbare zetels achteraan

878 – Actieve sfeerverlichting

402 – Stoelventilatie/-verwarming

achteraan

811A – Binnenbekleding in Maybach nappalader met interieurhemel in microvezel

DINAMICA

P07 – Chauffeurspakket

P09 – Zonneschermpakket

447 – MBUX tablet achteraan

453 – Executive stoelen



Grille luchtinlaat in voorbumper hoogglanzend 

chroom 

U14 – Vloermatten hoogpolig

PBS – ENERGIZING comfortpakket

P21 – AIR BALANCE pakket

231 – GaragedeuropenerP34 – Exclusiefpakket inclusief interieurhemel in microvezel DINAMICA



Mercedes-Maybach S-Klasse

Prijzen



Benzinemotoren

Baumuster Max. vermogen1) Cilinder- CO2 in g/km2) Energie Trans- Consumenten Fiscale Netto BTW BPM

*systeemvermogen inhoud (WLTP) label missie adviesprijs3) waarde catalogusprijs

in kW (pk) in cm³

Mercedes-Maybach

S 580 4MATIC

223.976 370 + 15 (503 + 20) 3.982 238 - 267 G 9G-TRONIC 232.258 230.758 155.300 32.613 42.845

automaat

Mercedes-Maybach

S 680 4MATIC

223.979 450 (612) 5.980 311 - 326 G 9G-TRONIC 320.501 319.001 201.200 42.252 75.549

automaat



Mercedes-Maybach S-Klasse

Individualisatie



Metaalkleuren

Metall

i

M t lliM t lli

Metallic

Metall

i

Metallic

859U – Mojavezilver

660U – Rubelietrood197U – Obsidiaanzwart

992U – Selenietgrijs922U – Hightechzilver

346U – Onyxzwart 831U – Grafietgrijs595U – Nauticblauw

989U – Smaragdgroen



MANUFAKTUR kleuren

M t lli

MetallicMetallic

056U – Nachtzwart magno

032U – Mysticblauw metaal190U – Siliciumgrijs uni

677U – Kalaharigoud magno

934U – Vintageblauw uni 255U – Olijf metaal041U – Grafiet metaal

M t lli

Metallic

Metallic

049U – Cashmere wit magno 297U – Selenietgrijs magno

Metallic

799U – Diamandwit bright 802U – Kalahari goud 993U –Patagoniërood bright



Maybach 2-tone kleuren

Metall

i

M t lliM t lli

Metallic

Metall

i

Metallic

C28 – Nautic Blauw / Hightechzilver

C24 – Smaragdgroen / MojavezilverC12 – Obsidiaanzwart / Selenietgrijs

C32 – Onyxzwart / 

MANUFAKTUR Kalahari goud

C21 – Obsidiaanzwart / 

Rubelietrood

C27 – Rubelietrood / 

MANUFAKTUR Kalahari goud
C22 – MANUFAKTUR diamantwit

bright / Obsidiaanzwart

C31 – Hightechzilver / Selenietgrijs C33 – Obsidiaanzwart / 

Hightechzilver



FORMAAT BANDEN

19'' 255/45

20'' 255/40

21'' 265/35

R39 – 19'' Maybach 5-spaaks 

lichtmetalen velgen met 

hoogglans afwerking

Standaard op S 580

R61 – 20'' Maybach 5-spaaks 

gesmede velgen met hoogglans

keramische afwerking

Standaard op S 680

70R – 21'' Maybach multispaaks

gesmede velgen met 

bichromatische afwerking

Optie

(Enkel met  First Class pakket)

Velgen



*Enkel in combinatie met PYT+U61+H17. **Niet met sierelementen in openporig hout. ***Enkel in combinatie met First Class (PYT).

****Beschikbaarheid met MBUX Interieur Assistent (77B/78B) verwacht Q4/2021.

811A* – Zwart

Standaard op S 580

511A – Zwart

Inbegrepen met P34 

Standaard op S 680

814A - Sienna

bruin/zwart

Optie op S 580

815A - Macchiato 

beige/magmagrijs

Optie op S 580

514A – Sienna 

bruin/zwart

Inbegrepen met P34 

Standaard op S 680

518A**** – Zilver

grijs/zwart

Inbegrepen met P34 

Standaard op S 680

515A – Macchiato 

beige/brons bruin

pearl

Inbegrepen met P34 

Standaard op S 680

Binnenbekledingen
Nappaleder

NAPPA
NAPPA

EXCLUSIEF

NappaZetels Nappa

Design Diamant Diamant

Perforatie Ja Ja

Deurpanelen

Artico
met diamant

stitching

Nappa
met diamant

stitching

Bovenzijde dashboard Artico Nappa

Bovenzijde deuren Artico Nappa

Interieurhemel & 
zonneschermen Stof

DINAMICA
of Nappa***

Nappaleder Exclusief

Stuurwielen

L2B - Multifunctioneel stuurwiel in 

nappaleder met Maybach logo

Standaard

L2D – Multifunctioneel stuurwiel in 

hout/leder met Maybach logo

Optie**



519A - MANUFAKTUR

kristalwit/zilvergrijs pearl

Alleen met U61+PYT

Binnenbekledingen MANUFAKTUR

972A – MANUFAKTUR 

yachtblauw/zwart

Alleen met P62

974A – MANUFAKTUR 

bruin/zwart

Alleen met P62

979A – MANUFAKTUR 

pastelgeel/zwart

Alleen met P62

984A – MANUFAKTUR 

tartufobruin/zwart

Alleen met P62

989A – MANUFAKTUR 

diepwit/zwart

Alleen met P62



*Enkel in combinatie met Exclusiefpakket (P34). ** Enkel in combinatie met First Class Pakket (PYT).

Interieurhemels
Stof DINAMICA* Nappaleder**

51U – Zwart

Standaard met 

811A/814A

58U - Neva grijs

Optie

Enkel met 811A

55U – Beige

Inbegrepen met 815A

61U – Zwart

Inbegrepen met 

511A/514A

Optie met 518A

71U – Zwart

Inbegrepen met 

511A/514A

Optie met 518A

68U - Neva grijs

Inbegrepen met 518A

Optie met 511A

78U - Neva grijs

Inbegrepen met 518A

Optie met 511A

79U - Kristalwit

Inbegrepen met 519A

65U – Beige

Inbegrepen met 515A

75U – Beige

Inbegrepen met 515A



Centrale consoles Sierelementen

H37 – Openporig populierenhout

hoogglanzend zwart

Optie

H29 – Openporig walnotenhout

hoogglanzend bruin

Optie

H02* – Openporig populierenhout

antraciet

Standaard

726 – Centrale console in zwarte

crystal-look afwerking

Standaard

797 – Centrale console in zwarte

puntlijn crystal-look afwerking

Optie

H17 – MANUFAKTUR openporige

pianolak flowing lines zwart

Optie

Inbegrepen met First Class (PYT)

H38 – MANUFAKTUR openporig

walnotenhout aluminium lines

Optie

*Niet verkrijgbaar in combinatie met First Class (PYT).



BUITENKLEUREN

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW



BUITENKLEUREN MANUFAKTUR

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW



BUITENKLEUREN MAYBACH 2-TONE

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW



VELGEN

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW

─

─



BINNENBEKLEDINGEN

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW

─

─

─



INTERIEURHEMELS

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW

─

─

─



INTERIEURHEMELS

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW



CENTRALE CONSOLE, SIERELEMENTEN & 

STUURWIELEN

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW



Mercedes-Maybach S-Klasse

Opties



Pakketten

First Class pakket
(PYT)

Exclusiefpakket
(P34)

MANUFAKTUR Lederpakket
(U61)

Premium Plus pakket
(PYO)

Business Class pakket
(PYS)

MANUFAKTUR Interieurpakket
(P62)



 811A – Nappaleder zwart

 402 – Stoelventilatie/-verwarming achteraan

 P21 – AIR BALANCE-pakket (parfumhouder met ionisatiefunctie)

 P69 – Warmtecomfortpakket (verwarmd stuurwiel en armleuningen)

P34 – Exclusiefpakket

 U14 – Vloermatten hoogpolig

 231 – Garagedeuropener

 884 – Extra vergrendeling kofferdeksel

Premium Plus pakket
Code PYO

Standaard op S 680 4MATIC



 P34 – Exclusiefpakket

 453 – Executivestoelen met hellingshoek tot 43,5°en beensteun voor stoel aan passagierszijde

 854 – MBUX High-End Rear Seat Entertainment met touchscreens 

 865 – TV-Tuner

 811 – Burmester® high-end 4D surround sound system met 30 high-end luidsprekers ,          

inclusief 2 Frontbass woofers + 1 subwoofer + 8 exciters in de stoelen

(totaal vermogen van 1.750 Watt)

 U58 – 2 draadloze hoofdtelefoons

 302 – Airbags achteraan (voorwaarts gericht)

 68B – Comfortdeuren achteraan (elektrisch openend en sluitend) 

 224 – 4-zit variant met verwarmde/gekoelde bekerhouders achteraan

 449 – Klaptafels achteraan

Business Class pakket
Code PYS



First Class pakket
Code PYT

 308 – Koelvak achteraan

 71U – MANUFAKTUR interieurhemel in nappaleder

 727 – MANUFAKTUR afwerking armsteun achteraan

 B65 – Champagneglazen zilverkleurig

 70R – 21” Maybach multispaaks gesmede velgen met bichromatische afwerking

 490 – E-ACTIVE BODY CONTROL (niet verkrijgbaar op S 680 4MATIC)

 L2D – Multifunctioneel stuurwiel in hout/leder met Maybach logo

(vervangen door L2B in combinat ie met  s ierelement H38)

 H17 – MANUFAKTUR openporige pianolak flowing lines zwart



Exclusiefpakket
Code P34

Inbegrepen met Business Class pakket

Standaard op S 680 4MATIC

 Binnenbekleding in nappaleder Exclusief (5xxA)

 Bovenzijde dashboard, deurpanelen, armsteun en deurhandels in nappaleder

 Sierdelenpakket Exclusief met sierdelen op de rugleuning van de 

voorstoelen

 Interieurhemel en zonnekleppen in microvezel DINAMICA



 2 kussens in bijhorende kleur, met diamantpatroon en Maybach logo, 

afgeboord in contrastkleur

 MANUFAKTUR interieurhemel in nappaleder met contrastsiernaden

 Bovenzijde en zijkant dashboard afgewerkt in nappaleder

 Zonnekleppen, opbergvakken op de achterzijde van de zetels vooraan, 

raamomlijsting, A-, B- en C-stijl afgewerkt in nappaleder

 Stoelcompartiment vooraan (bestuurders- en passagierszijde) afgewerkt

in nappaleder in bijhorende kleur met siernaden

 Sierinleg in de deurpanelen in nappa look in bijhorende kleur

MANUFAKTUR

Lederpakket
Code U61



 MANUFAKTUR kleurconcept beschikbaar in 5 contrasterende combinaties

 MANUFAKTUR stuurwiel tweekleurig in nappaleder

 MANUFAKTUR kussens voor de hoofdsteunen met gebrodeerd MAYBACH logo

 MANUFAKTUR hoogpolige vloermatten met contrasterende omranding en

gebrodeerd MAYBACH logo

 MANUFAKTUR verlichte instaplijsten met MAYBACH logo (328)

 MANUFAKTUR logo in glanzend chroom op de middenconsole vooraan (C50) en

gestikt op de hoedenplank (C51)

MANUFAKTUR

Interieurpakket
Code P62



PAKKETTEN

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW

─

─

─

─



PAKKETTEN

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW

─



OPTIES

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW

● ●

●

●

─

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●



OPTIES

Aanbevolen 

cat.prijs €

excl. BTW

Aanbevolen 

cat.prijs €

incl. BTW

● ●

● ●

● ●

○ ○

● ●

● ●

○ ○

● ─

─

● ●

● ●



Mercedes-Maybach S-Klasse

Technische
gegevens



TECHNISCHE GEGEVENS



AFMETINGEN





Bijlage.

Disclaimer

Alle vermelde bedragen zijn in Euro (€). Het BTW-tarief bedraagt 21%. 

1) Vermogen en koppel

Opgaven voor vermogen en koppel volgens Verordening (EU) 715/2007 in de laatst geldende versie. 

2) Verbruikswaarden, CO2-emissies, actieradius

Verbruikswaarden en CO₂-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versies. Het elektriciteitsverbruik werd 

bepaald op basis van VO 683/2008/EC. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-

testmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) voor een voertuig in de basisuitrusting zonder opties bij standaard wielen en banden. De opgaven hebben dus 

geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De te stmethode heeft ook niet tot doel het praktijkverbruik 

nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijv oorbeeld ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren 

daarom ‘Het Nieuwe Rijden’. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. 

Dit betreft de theoretische actieradius volgens de WLTP-testcyclus. Opgelet, de actieradius en het energieverbruik worden onder meer beïnvloed door de voertuigconfiguratie, 

bandenkeuze en bandenspanning, belading, het rijgedrag en omgevings- en klimaatfactoren zoals de buitentemperatuur en de verkeerssituatie.

3) 5) BPM en BPM-heffing op opties

Raadpleeg de BPM-tabel voor eventuele extra BPM heffing op CO₂-uitstoot bij optionele wielkeuze en eventueel gewenste extra opties. Optionele uitrustingen kunnen van invloed zijn 

op het verbruik, de CO₂-uitstoot en het uiteindelijke BPM bedrag. Na het ingeven van het juiste type, de uitvoering en de gewenste opties in onze voertuigconfigurator op 

www.mercedes-benz.nl/passengercars/configurator worden de correcte consumentenadviesprijs incl. BPM, CO ₂-uitstoot en verbruikscijfers getoond. Verdere informatie met betrekking 

tot de nieuwe WLTP meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw Mercedes-Benz dealer of onze website www.mercedes-benz.nl

Deze prijslijst is een nationale uitgave van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Prijzen gelden per modeljaar 802+052. 01012022

Onder voorbehoud van wijzigingen, schrijf- en drukfouten, modeljaarwijzigingen en tussentijdse aanpassingen van CO₂-emissies.



Bijlage.

4) Consumentenadviesprijs

Consumentenadviesprijs inclusief: geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.500,- incl. BTW, recyclingbijdrage € 35,-, leges aanvraag kenteken € 40,70, leges tenaamstelling kenteken 

€ 10,40.

6) Uitsluitingen

Alle EQ-modellen en LIMITED uitvoeringen zijn uitgesloten van de eventuele Sterrenovereenkomsten en/of overige financiële onders teuning vanuit MBCNL en/of de aanbevolen advies 

lease korting.

Recyclingbijdrage

Voor alle in deze prijslijst vermelde typen bedraagt de recyclingbijdrage: € 35, - incl. BTW. Recyclingbijdrage lithium-ion accu € 12,- incl. BTW.

Kosten rijklaar maken

Kosten rijklaar maken zijn o.a. inclusief: transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten, volle tank bran dstof, MB-olie (1 liter), MB-veiligheidsvesten (vier), AdBlue®

(indien van toepassing, een flacon 1,89 liter) en een mattenset. Exclusief eerste onderhoudsbeurt, leges aanvraag kenteken € 35, - en leges tenaamstelling kenteken € 10,40 (over de 

leges wordt geen BTW berekend) € 1.500,- 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

Deze prijslijst is een nationale uitgave van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Prijzen gelden per modeljaar 802. 22042021

Onder voorbehoud van wijzigingen, schrijf- en drukfouten, modeljaarwijzigingen en tussentijdse aanpassingen van CO₂-emissies.






