Възможен лизинг!
Възможен бартер!
651 – Черен интериорен салон в комбинация между кожа и Алкантара
213 – Спортно директно серво управление
218 – Камера при заден ход
235 – Активен парк асистент
249 – Автоматично затъмняване на външни и вътр.огледала
258 – COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS вкл. активен спирачен асистент
275 – Пакет „Мемори”
280 – Кожен волан
286 – Багажно пространство (мрежа) на гърба на предните седалки
294 – Въздушни възглавници за коленете
301 – Пепелници и запалки за предните и задните места
309 – Поставка за чаша
345 – Чистачки със сензор за дъжд
428 – Скоростен лост и планки за превключване на предавките от волана “DIRECT
SELECT”
429 – Автоматична скоростна кутия 7G-DCT вкл. планки за превключване на
предавките от волана
440 – Темпомат
442 – Мултифункционален волан
475 – Система за следене и визуализиране налягането на гумите
486 – Спортно окачване
500 – Ел. прибиране на страничните огледала
51U – Черен таван
522 – Audio 20 CD вкл. подготовка за навигационна система Garmin® MAP PILOT
538 – Асистент за разпознаване на първи признаци на умора или секунден сън
“ATTENTION ASSIST”
543 – Двойни сенници за предните места
581 – THERMOTRONIC автоматична двузонова климатична инсталация
612 – Алуминиеви джанти 18″
632 – Фарове LED High Performance
772 – AMG оптика
818 – CD player
840 – Подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла
857 – Цветен дисплей 8″
873 – Ел. отопление на предните места
877 – Амбиентно интериорно осветление
893 – KEYLESS-GO Start
900 – EXTERIEUR CHROM PAKET
950 – Линия „AMG”
B03 – ECO Start/Stop
B59 – Бутон DYNAMIC SELECT
H79 – Алуминиеви интериорни лайсни
P49 – Пакет „Огледала”
U22 – Лумбални настройки за предните седалки
U25 – Лайсни на праговете, светещи в бяло

U26 – Постелки с лого „AMG”, плюшени
U35 – Извод 12V в багажното отделение

