
Mercedes-Benz GLE tilbehørspakker.



Tagspoiler
Flot design, perfekt afstemt til bilen.
Lakeret i bilens farve.

kr. 7.995,-

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.

Ripsmåttesæt 
Komplet sæt.

kr. 995,-

Dashcam   
Filmer/optager mens du kører.
(parkeringsmode skal frakobles i Danmark).
Med kamera foran                                                    kr. 5.695,-
Med kamera for + bag                        kr. 7.495,-

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

kr. 1.995,-

Gummimåttesæt 
Komplet sæt gummimåtter.

kr. 1.295,-

Velourmåttesæt 
Komplet sæt.

kr. 1.295,-



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.

Sidebeklædning, sort
Dekorativ og flot sidebeklædning på dørene i mat 
sort. 4-delt.

kr. 5.745 ,-                                                                                            

Finnesæt
Højglans krom plastik i flot design til luftindtagene 
på fronthjelmen.

kr. 2.395,-

Kromsæt til forskærm
Højglans krom plastik i flot design på forskærm.

kr. 2.345,-

Vendbar måtte 
Vendbar måtte til bagagerum.
Sort velour/gummimateriale.           
kr. 895,-

Bagagerumsbakke 
Med lav kant. Beskytter bagagerummet mod snavs. 

kr. 745,-

Lastekant beskyttelse  
Foldbar beskyttelse ved lastning af varer.

kr. 345,-



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.

Anhængertræk, fuldelektrisk
Komplet sæt svingbart anhængertræk.

Priseks. GLE 350d 4-matic (serievægt) kr. 44.595,-
Priseks. GLE 400d 4-matic (serievægt) kr. 35.995,-

Lastekant beskyttelsesliste 
I kromlook, beskytter bilen mod ridser og skrammer.               

kr. 2.345,-

Stænklapsæt komplet for og bag
Beskytter bilen mod stenslag.
Til biler uden AMG styling og running board.
kr. 2.595,-

Trinbræt, sæt 
Flotte trinbrædder med lys. Komplet sæt  

kr. 32.995,-

Cykelholder
Sammenklappelig, til 2 cykler 
(Kun i forbindelse med anhængertræk)

kr. 4.895,-

Pedalbelægning ”krom”   
Til automatgear, i børstet rustfrit stål.

kr. 1.895,-



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.

Klædebøjle
Med direkte adapter (kode 866).

kr. 790,-

Klapbord
Med direkte adapter (kode 866).

kr. 1.235,-

Universal Tablet holder
Med direkte adapter (kode 866). 
Holder passer til div. Samsung Galaxy Tablets og div. Apple 
iPad´s.
kr. 1.235,-

Tagbærersæt
Sølvfarvet/sort.

kr. 2.595,-

Køletaske
Rumindhold 24L, kan køle til -2 grader.
 
kr. 1.695,-

USB powerlader
Oplad din mobiltelefon og iPad hurtigt og nemt.

kr. 295,-



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.

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

kr. 1.195,-

Cykelholder
Til 1 cykel. 
(Kræver tagbærersæt)

kr. 1.545,-

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

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,-

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

kr. 2.885,- 



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.

20” AMG Vinterhjul
Letmetalfælge, Tremolite metallic med 275/50R20 
kvalitetsdæk.
(Til biler med 20”, 21” eller 22” hjul monteret fra fabrik).
kr. 37.995,-

19” Vinterhjul
Letmetalfælge med 255/50R19 kvalitetsdæk.
(Til biler med 18” eller 19” hjul monteret fra fabrik)
kr. 20.995,-

20” Vinterhjul
Letmetalfælge med 265/45R20 kvalitetsdæk.
(Til biler med 18” eller 19” hjul monteret fra fabrik)
kr. 23.995,-

21” Vinterhjul
Letmetalfælge med 275/45R21 - 315/40R21.
kvalitetsdæk (Til biler med 20”, 21” eller 22” hjul monteret fra 
fabrik og med kode P31)
kr. 29.995,-

20” AMG Vinterhjul
Letmetalfælge, sort med 275/50R20 kvalitetsdæk.
(Til biler med 20”, 21” eller 22” hjul monteret fra fabrik)

kr. 37.995,-

20” Vinterhjul
Letmetalfælge, (R33) mat Himalaya grå, med 
275/50R20 kvalitetsdæk.
(Til biler med 20”, 21” eller 22” hjul monteret fra fabrik).
kr. 23.995,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

20” Sommerhjul (6)
Letmetalfælge (himalaya grå) med 275/50R20 
kvalitetsdæk. 
(Til biler med 20” hjul monteret fra fabrik/ ikke sammen med 
P31).
kr. 28.595,-

20” Sommerhjul (5)
Letmetalfælge (vanadin silver) med 275/50R20 
kvalitetsdæk. 
(Til biler med 20” hjul monteret fra fabrik/ ikke sammen med 
P31).    
kr. 28.595,-

20” Sommerhjul (4)
Letmetalfælge med 275/50R20 kvalitetsdæk. 
(Til biler med 20” hjul monteret fra fabrik/ ikke sammen med 
P31).
kr. 28.595,-

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.

20” Sommerhjul (3)
Letmetalfælge med 275/50R20 kvalitetsdæk. 
(Til biler med 20” hjul monteret fra fabrik/ ikke sammen med 
P31).       
kr. 28.595,-

20” Sommerhjul (2)
Letmetalfælge (R61) sort med 275/50R20 kvalitets-
dæk (Til biler med 20” hjul monteret fra fabrik/ ikke sammen 
med P31).                            kr. 28.595,-

20” Sommerhjul (1)
Letmetalfælge (50R) med 275/50R20 kvalitetsdæk. 
(Til biler med 20” hjul monteret fra fabrik/ ikke sammen med 
P31).          kr. 28.595,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

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.

21” Sommerhjul (10)
Letmetalfælge med 275/45R21 - 315/40R21 
kvalitetsdæk. (Til biler med 20” eller 21” hjul monteret fra 
fabrik / kun sammen med P31).       
kr. 28.795,-

21” Sommerhjul (9)
Letmetalfælge (R79) med  275/45R21 - 315/40R21 
kvalitetsdæk. (Til biler med 20” eller 21” hjul monteret fra 
fabrik / kun sammen med P31).      
kr. 28.795,-

21” Sommerhjul (8)
Letmetalfælge (R77) med 275/45R21 - 315/40R21 
kvalitetsdæk. (Til biler med 20” eller 21” hjul monteret fra 
fabrik / kun sammen med P31).          kr. 28.795,-

21” AMG Sommerhjul (11)
Letmetalfælge (RWA) Titangrå med 275/45R21 - 
315/40R21 kvalitetsdæk. 
(Til biler med 20” eller 21” hjul monteret fra fabrik / kun sammen 
med P31).   
kr. 42.795,-

21” AMG Sommerhjul (12)
Letmetalfælge (RWB) sort med 275/45R21 - 
315/40R21 kvalitetsdæk. 
(Til biler med 20” eller 21” hjul monteret fra fabrik / kun sammen 
med P31).  
kr. 42.795,-

20” AMG Sommerhjul (7)
Letmetalfælge (RZW) (Tremolite Metallic) med 
275/50R20 kvalitetsdæk. (Til biler med 20” hjul monteret 
fra fabrik/ kun sammen med P31). kr. 40.195,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

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.

Ventilafdækning
Prikken over i´et til dine hjul. Sæt med 4 stk.

kr. 145,-

Låsboltsæt
Sikrer dine hjul mod tyveri.

kr. 595,-

Ventilafdækning AMG
Prikken over i´et til dine hjul. Sæt med 4 stk.

kr. 265,-

Ventilafdækning sort AMG
Prikken over i´et til dine hjul. Sæt med 4 stk.

kr. 265,-

22” Sommerhjul (13)  
Letmetalfælge med 285/40R22 - 325/35R22 
kvalitetsdæk. (Til biler med 20” , 21” eller 22” hjul monteret 
fra fabrik).
kr. 32.595,-


