
Mercedes-Benz CLA tilbehørspakker.



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Hækspoiler
Fuldender bilen med et sportsligt look.
Til coupe.

kr. 5.145,-

Frontspoilerlæbe, CARBON style
Tilfører et dynamisk og sportsligt look.
(ikke til biler med AMG pakke og kun sammen med hækspoiler) til coupe

kr. 4.445,-

Hækspoiler, CARBON style
Fuldender bilen med et sportsligt look.
Til coupe 

kr. 5.795,-

Kromafdækningsliste bag
Højglansforkromet
Til coupe                                      kr. 1.595,-
Til shootingbrake                             kr. 1.995,-

Dørhåndtagsbeskyttelse
Sæt med 2 stk.
kr. 945,-

Sidespejlhuse, sort CARBON style
Flot design.
kr. 2.345,-



Vendbar måtte 
Vendbar måtte til 
bagagerum, sort velour/gummimateriale.               
kr. 745,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Bagagerumsbakke 
Bagagerumsbakke, lav kant
                       
kr. 745,-

LED Projektor
Lyser med MB logo ved åbning af fordøre.
(I forbindelse med lyspakke).

kr. 1.995,-

Anhængertræk
Svingbart anhængertræk komplet sæt. 
(Til biler med forberedelse kode 554).

Benzin modeller                            kr. 9.995,-
Diesel CLA200d & CLA220d                  kr. 12.495,-

USB powerlader
Oplader din telefon og iPad hurtigt og nemt.
kr. 295,-

Cykelholder 
Med plads til 2 cykler. Sammenklappelig.
(Kræver anhængertræk)

kr. 4.895,-



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

AMG velourmåttesæt
Komplet sæt, for + bag
kr. 1.095,-

Gummimåttesæt
Komplet sæt, for + bag
kr. 995,-

Ripsmåttesæt
Komplet sæt, for + bag
kr. 845,-

Velourmåttesæt
Komplet sæt, for + bag
kr. 995,-

Gummibakkesæt 
Komplet sæt, for + bag
kr. 1.545,-

Opbevaringskasse  
Med 4 skillerum
kr. 695,-



Babysafe  
Barnesæde fra ca. 0-12 måneder eller 0-13 kg.  
Forsædemontering kun sammen med kode U10 
(automatisk barnesædegenkendelse.)

kr. 2.975,-

Duoplus  
Barnesæde fra ca. 9 måneder til 4 år eller 9-18 kg.  
Forsædemontering kun sammen med kode U10
(automatisk barnesædegenkendelse.)

kr. 2.880,-

Ski/Snowboardholder
Med plads til 4 par ski eller 2 snowboards. 
(kræver tagbærersæt)

kr. 1.195,-

Tagboks
Tagboks str. 400, sort metallic, med åbning i begge 
sider. Str. 190 x 75 x 40 cm.
kr. 4.895,-

Kidfix XP  
Barnesæde fra ca. 3,5 til 12 år eller 15-36 kg.  Ry-
glæn kan afmonteres. Forsædemontering ikke mulig.     
kr. 2.885,- 

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Tagbærersæt
Perfekt tilpasset bilen. 
kr. 2.895,-



Cykelholder  
Til 1 stk. cykel. 
(Kræver tagbærersæt)

kr. 1.545,-

Køletaske
Rumindhold 24L, kan køle til -2 grader 

kr. 1.695,-

Klapbord
Monteret på basisholder. 
(basisholder er inkluderet i pris)

kr. 1.295,-

Universal Tablet holder
Mont. på basisholder. Holder passer til div. Samsung 
Galaxy Tablets og div. Apple iPad´s.
(basisholder er inkluderet i pris)

kr. 1.495,-

Krog
Monteret på basisholder 
(basisholder er inkluderet i pris)

kr. 495,-

Klædebøjle
Monteret på basisholder. 
(basisholder er inkluderet i pris)

kr. 895,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Lastekant beskyttelse  
Foldbar beskyttelse ved lastning af varer.
kr. 345,-

Aktioncam holder 
Mont. på basisholder. 
(basisholder er inkluderet i prisen)

kr. 1.345,-

Ventilafdækning
Prikken over i´et til dine hjul. Sæt med 4 stk.
kr. 145,-

Diamantgrill
Eftermontering af diamantgrill med krom pins.

kr. 5.995,-

Diamantgrill
Eftermontering af diamantgrill med sorte pins. 
kr. 4.895,-

Ventilafdækning AMG
Prikken over i´et til dine hjul. Sæt med 4 stk.
kr. 265,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

16” Vinterhjul
Letmetalfælge med 205/60R16 Pirelli MO 
kvalitetsdæk. 
(Til 180d & 180)

(Til 200d & 200 uden AMG pakke)    kr. 12.495,-

17” Vinterhjul
Letmetalfælge med 205/55R17 Bridgestone MO 
kvalitetsdæk. 
(Til 180d, 180, 200d & 200)

(Til 220d, 220 & 250 uden AMG pakke)             kr. 14.395,-

18” Sommerhjul (1)
Letmetalfælge Sorte, med 225/45R18 Pirelli MO 
kvalitetsdæk. 
kr. 17.795,-  

18” Sommerhjul (2)
Letmetalfælge (R31) Sorte, med 225/45R18 
kvalitetsdæk.  
kr. 17.795,-

18” Vinterhjul
Letmetalfælge med 225/45R18 Bridgestone MO 
kvalitetsdæk. 

kr. 16.595,-

Låsboltsæt
Sikrer dine hjul mod tyveri.
kr. 595,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

AMG18” Sommerhjul (5)
Letmetalfælge (RQT)Højglans sorte, med 
225/45R18 kvalitetsdæk. 
kr. 28.995,-

AMG 18” Sommerhjul (4)
Letmetalfælge (RQS) Tremolite metallic, med 
225/45R18 kvalitetsdæk. 
kr. 28.995,-                                                                                                                            

18” Sommerhjul (3)
Letmetalfælge (01R) Sorte, med 225/45R18 
kvalitetsdæk. 
kr. 17.795,-

19” Sommerhjul (6)
Letmetalfælge (R55) Himalaya grå, med 225/40R19 
kvalitetsdæk. 
kr. 19.995,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

19” Sommerhjul (7)
Letmetalfælge Højglans sorte, med 225/40R19 
Pirelli MO kvalitetsdæk.             
kr. 19.995

AMG19” Sommerhjul (8)
Letmetalfælge (RVK) Højglans sorte, med 
225/40R19 kvalitetsdæk. 
kr. 32.595,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

AMG 19” Sommerhjul (11)
Letmetalfælge,  Titanium grå, med 225/40R19 
kvalitetsdæk. 
kr. 32.595,-

AMG 19” Sommerhjul (10)
Letmetalfælge (RVI) Sort/mimose gul, med 
225/40R19 kvalitetsdæk. 
kr. 32.595,-                                                                                 

AMG19” Sommerhjul (9)
Letmetalfælge (RVG) Himalaya grå, med 225/40R19 
kvalitetsdæk. 
kr. 32.595,-

AMG 19” Sommerhjul (12)
Letmetalfælge. Højglans sorte, med 225/40R19 
kvalitetsdæk. 
kr. 32.595,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2020. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.


