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Ценова листа 1 
за автомобили Mercedes-Benz G-класа 
 

Базови модели Серия 
Мощност 

 
[ кВт / к.с. ] 

Работен 
обем 
[ см3 ] 

Скоростна  
кутия 

 

Разход на гориво, 
комбиниран 2 
[ л / 100 км ] 

Средни емисии  
СО2

 2
 

[ грама / км ] 

Въртящ момент 
 

[ Нм / обороти ] 

Ускорение  
0-100 км/ч, [ сек ] / 

макс. скорост, [ км/ч ] 

Цена в България  
с/без ДДС 3, 

[ Евро ] 

Цена в България  
с/без ДДС, 

[ Лева ] 

G 400 d 463.350  243 / 330 2 925 
9G-TRONIC 

автоматична 
11,0-10,7 288-280 700 / 1200-3200 6,4 / 210 

121 176,18 
100 980,15 

237 000,00 
197 500,00 

G 500 463.260 310 / 422 3 982 
9G-TRONIC 

автоматична 
15,1-14,9 344-338 610 / 2250-4750 5,9 / 210 

134 367,51 
111 972,93 

262 800,00 
219 000,00 

           

Mercedes-AMG G 63 463.276 430 / 585 3 982 
9G-TRONIC 

автоматична 
16,4-16,4 373-373 850 / 2500-3500 4,5 / 220 

200 017,38 
166 681,15 

391 200,00 
326 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Всички цени са препоръчителни. Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление да въвежда промени в цени, цветове, материали, технически спецификации, оборудване и модели. Изображенията имат илюстративен характер. Допълнителна информация може 

да получите от Вашия оторизиран Mercedes-Benz дилър. 
2  Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "WLTP CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. 

Посочените стойности се отнасят за автомобили с базово оборудване и варират в зависимост от избраните специални изпълнения. 
3  Цената включва транспортни разходи до гр. София и продуктова такса. 
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Серийно оборудване

ЕКСТЕРИОР: 

екстериорни елементи и радиаторна решетка в цвета на купето (C85#) 

външни огледала в цвета на купето с интегрирани мигачи  

радиаторна решетка с 3 ламела (C84#) 

облицовани прагове под вратите 

подготовка за закрепване багажник на покрива (726#) 

ел. регулируеми, ел. отопляеми и ел. сгъваеми асферични външни огледала 

електронен ключ в гланц черно с декоративна рамка от матиран хром (B67#) 

KEYLESS-GO Start (стартиране на двигателя без използване на ключа, 889#) 

18'' (45,7 см) алуминиеви джанти, дизайн 5 двойни спици с гуми 265/60 R18 

цялостно опаковане за доставка (ZA2) 

подготовка за теглич (Q30) 
 

ИНТЕРИОР: 

тапицерия естествена кожа, черна (201) 

декоративни елементи от орехово дърво с открити пори (VA2) 

дръжка на таблото за пътника отпред (F11#) 

аналогов часовник на средната конзола 

подлакътник за предните места с отделение за вещи 

подлакътник за задните места с поставка за чаши, сгъваем 

проход за товарене през подлакътника за задните места (287#) 

разделителна мрежа за обезопасяване на купето (FB1) 

щора за товарното отделение (V57) 

пакет „Интериорно осветление“ (169#) 
осветление на дръжките на вратите ~ лапи за четене за задните места ~ лапи във вратите за осветяване зоната на слизане ~ 3 бр. 
лампи в товарното отделение ~ осветление в зоната на краката за предните и задните места ~ интериорно осветление и лампи 
за четене за предните места ~ осветени отделения на средната конзола ~ осветена поставка за чаши ~ осветени козметични 
огледала за предните места 
 

ЗАДВИЖВАНЕ И ОКАЧВАНЕ:  

стоманена носеща рама 

9G-TRONIC автоматична скоростна кутия (G43) 

DYNAMIC SELECT (281#) 

перманентно задвижване на четирите колела (089#) с 4ETS (103#) 

диференциали на предния и задния мост с възможност за 100% блокировка с електрическо 
задействане (A73#) 

раздатъчна кутия с възможност за 100% блокиране на разпределението преден-заден мост  

автоматична скоростна кутия 9G-TRONIC (G43) 

демултипликатор с електрическо задействане и възможност за активиране по време на движение (081#) 

ECO Start/Stop (B03#) 

автопилот TEMPOMAT (440#) вкл. електронен ограничител на скоростта SPEEDTRONIC 

AGILITY CONTROL окачване (487#) 

директно управление (080#) 

резервоар с обем 100 л (K81) 

цял заден мост (555#) 

Offroad визуализация на екрана на мултимедийната система 
 

СЕДАЛКИ:  

ел. отопление на предните седалки (873#) 

ел. отопление на външните задни седалки (872#) 

пакет „Мемори“ за предните седалки 

разделена сгъваема облегалка на задните седалки ⅓ : ⅔ 

i-Size система за закрепване на детско столче на външните задни места (8U8) 
 

КЛИМАТИЗАЦИЯ:  

THERMOTRONIC автоматична климатична инсталация 
3 индивидуални температурни зони ~ автоматично регулиране на температурата, силата на обдухване и разпределение на въздушния 
поток ~ възможност за разделно регулиране на разпределението за предните места ~ индивидуални климатични режими FOCUS, MEDIUM, 
DIFFUSE ~ сензори за външна температура, за температурата в купето, за изпотяване и за слънчево огряване ~ датчик за качеството на 
влизащия в купето въздух ~ блок за управление за задните места ~ режим остатъчна топлина и др. 
 

ВОЛАН:  

3-спицов мултифункционален волан в кожа напа с Touch-Control бутони (VK9) 
 

ТЕЛЕМАТИКА:  

комуникационен модул (LTE) за използване на услугите Mercedes me connect (EK1) 

Mercedes-Benz аварийно повикване (ЕК0) 

Подготовка за Vehicle Monitoring (09U; техническа подготовка за използване на услуги Mercedes me connect, 
като например Определяне на местоположението на автомобила, Географско наблюдение на автомобила и др. 

през съвместимо мобилно устройство или компютър) 

COMAND Online мултимедийна система (EU4) 
навигация: HDD навигационна система вкл. топографско изображение, 3D сгради и 3D ротация на картата, сателитен изглед, 
динамично рутиране с отчитане на информацията за задръствания (RDS/TMC) ~ визуализация върху картата на алтернативни 
варианти преди изчисление на маршрута ~ симулиране на маршрут ~ въвеждане на до 4 междинни точки ~ въвеждане на цел 
посредством географски координати, населено място или пощенски код ~ препоръка за лентата за движение ~ асистент за пътните 
знаци (на основата на камера на челното стъкло, JA9) 
портове и интеграция: Vehicle Setup (08U) ~ смартфон интеграция посредством Android Auto или Apple CarPlay™ (14U) ~ Bluetooth® 
свързаност: разговорна уредба, прочитане на SMS,  Bluetooth Audio Streaming (възпроизвеждане на аудио съдържание от 
мобилния телефон) ~ 2 USB 2.0 порта и слот за SDHC карти в подлакътника на средната конзола с възможност за възпроизвеждане 
на аудио и видео файлове ~ Media Interface за iPod® и iPhone® 
друго: двоен RDS тунер ~ гласова командна система LINGUATRONIC за управление на MB Apps, аудио, телефон, навигация, търсене 
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на съдържание и др. ~ интегрирано дигитално упътване за експлоатация (вкл. анимации), съобразено с оборудването на 
конкретния автомобил ~ автоматично преминаване в режима на рециркулация при влизане в тунел и др. 

Touchpad (сензорна повърхност за навигиране в менютата на мултимедийната система и 
разпознаване на изписани букви) и контролер (601#) 

пакет „Смартфон интеграция“ (EV1) вкл. Apple CarPlay™ и Android Auto  

цифров радио тунер (DAB), поддържани стандарти: DAB, DMB, DAB+ (EF6) 

Widescreen Cockpit (J25) вкл. Offroad визуализация (603#) 
 

СВЕТЛИНИ И ВИДИМОСТ:  

LED High Performance фарове (615#) 

LED-дневни светлини 

LED задни светлини (139#) 

асистент за автоматични фарове (011#) 

автоматично затъмняване на централното огледалото за заден ход срещу заслепяване 

чистачки със сензор за дъжд (345#) 

централно огледало за обратно виждане без рамка (F75) 
 

БЕЗОПАСНОСТ И АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ:  

странични въздушни възглавници за предните места (въздушни възглавници за таза и торса) 

въздушни възглавници за задните места (SH1) 

прозоречни въздушни възглавници за пътуващите на предните и задните места (SH8) 

въздушни възглавници за коленете на водача и пътника отпред (294#) 

активен спирачен асистент (JA6; система за избягване или намаляване степента произшествията с движещи се отпред 

автомобили или преминаващи пешеходци или колоездачи вкл. оптично и/ или акустично предупреждение, ситуационно спирачно 

подпомагане и възможност за аварийно автономно спиране) 

активен асистент за запазване лентата за движение (A53) 

ATTENTION ASSIST (JW8; асистент за разпознаване на първи признаци на умора или секунден сън) 

4ETS електронна система за контрол на тракцията при задвижване на четирите колела 

електрическа паркинг спирачка с комфортна функция (автоматично освобождаване при потегляне) 

PRE-SAFE® система (JP0) за превантивна безопасност вкл. PRE-SAFE® Sound 

система за следене на налягането в  гумите (RY6) 

сигнална жилетка за водача и всички пътници (FM2) 
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Допълнително серийно оборудване за Mercedes-AMG G 63

ЕКСТЕРИОР: 

AMG специфична радиаторна решетка с вертикални ламели (C82#) 

AMG спирачни апарати, лакирани в червено (BS2) 

AMG оптика вкл. специфични предна и задни брони с вложки в сребрист хром и AMG уширения на 
калниците, лакирани в цвета на автомобила 

алуминиеви джанти AMG 20‘‘ (50,8 см), дизайн 10 спици, лакирани в титан сиво (RG1) 

"V8-BITURBO" надписи на предните калници 

AMG Performance ауспухова система, управляема (U78) 

AMG лайсни на праговете от полирана благородна стомана с надпис "AMG" (E15#)  

външна декоративна предпазна лайсна с вложка в черно (C92) 

странични степенки от благородна стомана (T84) 

фарове MULTIBEAM LED (V57) 

техническа защита в графит сиво (C62#) 

комфортно осветяване с проектиране логото на марката (587#) 

подсилено затъмнено задно и странични задни стъкла (W72) 

ел. отопление на миещата течност (875#) 

декоративен капак на резервното колело в цвета на купето с пръстен от благородна стомана 
 

ЗАДВИЖВАНЕ И ОКАЧВАНЕ:  

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-TRONIC скоростна кутия (G44) 

AMG високоефективна спирачна система с перфорирани и вентилирани спирачни дискове с 
размер: предни 400 x 38 мм, задни 370 x 22 мм 

AMG Performance ауспухова система, управляема (U78) 

AMG RIDE CONTROL регулируемо окачване (A20) 

AMG специфичен аналогов часовник с дизайн IWC (075#) 
 

ИНТЕРИОР: 

AMG инструментално табло със скала до 280 км/ч с AMG дизайн (071#) 

AMG Performance волан в кожа напа (VL9)  

AMG бутони на волана (U88; не с LH1) 

AMG велурени стелки, черни (V43) 

ел. регулируема кормилна колона (007#) с функция EASY-ENTRY 

тапицерия ест. кожа напа, черна (501) 

плюшени стелки AMG в черно (V43) 

линия „EXCLUSIVE, интериор“ 

амбиентно осветление с 64 цвята и 10 цветови зони (FR2) 

ел. предни седалки с функция „Мемори“ вкл. за височината на подглавника (S54#) 

ел. люк в изпълнение от стъкло (F15) 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Цвят неметалик 
кодове:  040 черен | 149 полярно бял 0,00 0,00 0,00 

Цвят металик /за G 500 и G 63 – серия/ 
кодове:  183 магнетит черен | 197 обсидиан черен | 660 рубелит червен (не с тапицерия 214) | 775 иридий сребрист | 859 Мохаве сребрист |  
 890 кавансит син | 896 брилянт син | 989 смарагд зелен | 992 селенит сив 1 035,37 2 025,00 2 430,00 

    

Външен цвят G manufaktur  

Цвят G manufaktur неметалик  
кодове:  464 пустинен пясък | 589 Юпитер червен | 904 тъмносин | 124 класическо сив | 825 тъмнозелен | 934 китайско син 

  - за G 350 d и G 400 d 
  - за G 500 и G 63 

4 814,67 

3 789,95 
9 416,67 
7 412,50 

11 300,00 
8 895,00 

Цвят G manufaktur металик 
кодове:  026 морско син | 033 мока черно | 041 графит | 046 платина черен | 162 синьо южни морета | 255 маслиненозелен |  
 300 периклас зелен | 693 тавертин бежов | 963 иридий сив | 996 хиацинт червен 

  - за G 350 d и G 400 d 
  - за G 500 и G 63 

2 969,75 
1 947,17 

5 808,88 

3 808,33 

6 970,00 
4 570,00 

Цвят G manufaktur bright металик 

кодове:  032 мистик син | 052 мистик кафяв | 885 опалит бял 

  - за G 350 d и G 400 d 
  - за G 500 и G 63 

4 198,98 

3 176,40 

8 212,50 

6 212,50 

9 855,00 
7 455,00 

Цвят G manufaktur magno 
кодове:  051 платина | 056 нощно черен | 054 Монца сив | 164 тъмно маслинено | 271 цитрин кафяв | 658 San José оранжево | 677 Калахари златист |  
 659 опалит бял | 376 green hell (само за G 63) 

  - за G 350 d и G 400 d 
  - за G 500 и G 63 

5 428,22 

4 405,63 

10 616,67 

8 616,67 

12 740,00 
10 340,00 

Цвят G manufaktur magno  
 кодове:  644 брилянт син (само за G 63) 64 529,93 12 620,83 15 145,00 
    

Тапицерия  

2__ Тапицерия ест. кожа /само с P75; не с P76/P77; не за G 63/ 

кодове:  201 черна /серия/ | 214 лешник кафява / черна | 215 макиато бежова / черна 0,00 0,00 0,00 

5__ Тапицерия ест. кожа напа /само с P76; не с P75/P77; за G 63 – серия/ 
кодове:  501 черна | 537* класическо червена / черна | 545 трюфел кафява / черна (не с VA4) | 575 макиато бежова / черна --,--- --,--- --,--- 

8__ Тапицерия ест. кожа напа /само с P77; не с P75/P76/ 

кодове:  801 черна | 805 двуцветна, макиато бежова / еспресо кафява | 825 трюфел кафява / черна | 827 класическо червена / черна --,--- --,--- --,--- 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Тапицерия G manufaktur  

92_ Тапицерия ест. кожа напа G manufaktur /не с P75/ 

кодове:  922 яхтено синя / черна | 923 платина бяла / черна | 924 еспресо кафява / черна | 927 бенгалско червена / черна |  
 928 титан сива перла / черна | 934 седло кафява / черна 

  - в комбинация с P76 
  - в комбинация с P77 

820,20 

922,46 

1 604,17 

1 804,17 

1 925,00 
2 165,00 

90_ Тапицерия ест. кожа напа G manufaktur с контрастен шев /не с P75/ 
кодове:  902 черна с шев в яхтено синьо | 903 черна с шев в бяло | 904 черна с шев в бронз | 906 черна с шев в лаймово зелено |  
 907 черна с шев в червено | 909 черна с шев в златисто 

  - в комбинация с P76 
  - в комбинация с P77 

820,20 

922,46 

1 604,17 

1 804,17 

1 925,00 
2 165,00 

9__ Тапицерия ест. кожа напа G manufaktur двуцветна /не с P75/ 

кодове:  912 черна с A-лента в яхтено синьо* | 916 черна с A-лента в лаймово зелено* | 917 черна с A-лента в бенгалско червено* 
 952 яхтено синя / черна | 953 платина бяла / черна | 954 еспресо кафява / черна | 957 бенгалско червена / черна |  
 958 титан сива перла / черна | 964 седло кафява / черна 
 * в комбинация с P76 само за G 63 

  - в комбинация с P76 
  - в комбинация с P77  

820,20 

922,46 

1 604,17 

1 804,17 

1 925,00 
2 165,00 

    

Линии на оборудване  

P02 Серийно оборудване, ектериор --,--- --,--- --,--- 
P03 Линия „PROFESSIONAL, екстериор“/само с RK7/RK2/RJ4 или RA1+ (RK7/RK1); не с P31/P23/T84/RB3/RB4/RB5; не за G 63/ 

декоративна защита, сребриста (C58) ~ защитни решетки на фаровете (не с L57, MULTIBEAM LED) ~ калобрани на предните калници (P47) ~ калобрани на 
задните калници (P48) ~ алуминиеви джанти 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 спици, лакирани в сребристо с гуми 265/60 R18 (RK1) с гуми All-Terrain 1 536,01 3 004,17 3 605,00 

P75 Серийно оборудване, интериор --,--- --,--- --,--- 

P76 Линия „EXCLUSIVE, интериор“ /за G 63 – серия/ 

 тапицерия кожа напа с перфорация (501/537/575/545) ~ озвучителна система Burmester® Surround-Sound (EU8) ~ електрически люк (F15) ~ йонизация на 
въздуха в купето (HA1) ~ интериорни елементи в кожа напа: горни панели на вратите, подлакътник на средната конзола, горна част на таблото вкл. разширен 
обхват на видимия шев ~ вътрешна облицовка на задната врата в синтетична кожа в избрания цвят на интериора ~ таван в микрофазер DINAMICA в черно 
(FH5) ~ сенници в микрофазер DINAMICA в черно ~ вентилационни дюзи в сребрист хром ~ блок за управление на стъклата в сребрист хром ~ индивидуални 
бутони за стъклата в сребрист хром 

 в комбинация с G 63: AMG специфичен контур на седалките 
допълнителен обхват в комбинация с тапицерия G manufaktur: "G manufaktur" плакета на дръжката на таблото пред пасажера ~ акцентен контрастен шев 
на седалките, средните панели на вратите, облицовката на задната врата и таблото ~ велурени стелки с контрастен шев (VP3) 8 415,01 16 458,33 19 750,00 

P77 Линия „SUPERIOR, интериор“  

 тапицерия кожа напа с перфорация и ромбоиден шев (801/805/825/827) ~ озвучителна система Burmester® Surround Sound (EU8) ~ пакет „Активни мултиконтурни 
седалки“ (PK2) ~ електрически люк (F15) ~ йонизация на въздуха в купето (HA1) ~ интериорни елементи в кожа напа: панели и подлакътници във вратите, 
подлакътник на средната конзола, табло вкл. разширен обхват на видимия шев, вътрешна облицовка на задната врата в синтетична кожа в избрания цвят на 
интериора ~ таван в микрофазер DINAMICA в черно (FH5) ~ сенници в микрофазер DINAMICA в черно ~ вентилационни дюзи в сребрист хром ~ блок за 
управление на стъклата в сребрист хром ~ индивидуални бутони за стъклата в сребрист хром ~ AMG плакети на облегалките на предните седалки (само за G 63) 

  - за G 63 

15 549,66 

7 134,65 

30 412,50 

13 954,17 

36 495,00 
16 745,00 
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P23 Линия „EXCLUSIVE, екстериор“ /не за G 63/ 

радиаторна решетка с лакирани в сребристо ламели с хромирани декоративни елементи (CA1) ~ фарове MULTIBEAM LED (L57) ~ външна декоративна 

предпазна лайсна с вложка в черно с надлъжни ивична оптика (C91) ~ странични степенки от благородна стомана (T84) ~ декоративен капак на резервното 
колело, лакиран в цвета на купето, с пръстен от полирана благородна стомана ~ декоративна защита, сребриста (C58) ~ алуминиеви джанти 18‘‘ (45,7 см), 
дизайн 5 двойни спици (RK8) ~ пакет "URBAN GUARD Plus" за защита на автомобила (P82) ~ лайсни на праговете от благородна стомана, светещи, предните 
с надпис „Mercedes-Benz” ~ защита на товарния борд от полирана благородна стомана 4 518,54 8 837,50  10 605,00 

P31 Линия „AMG“ /не за G 63/ 

екстериор: AMG оптика вкл. вложки в предната и задната брони и уширени арки на калниците ~ радиаторна решетка с лакирани в сребристо ламели с 

хромирани декоративни елементи (CA1) ~ странични степенки от благородна стомана (T84) ~ декоративен капак на резервното колело, лакиран в цвета на 
купето, с пръстен от полирана благородна стомана ~ декоративна защита, сребриста (C58) ~ фарове MULTIBEAM LED (L57) ~ алуминиеви джанти AMG 20’’ 
(50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в титан сиво и полирани (RK4) ~ предни спирачни апарати с надпис „Mercedes Benz“ (BS0) ~ външна декоративна 
предпазна лайсна с вложка от полиран алуминий (C98) ~ пакет "URBAN GUARD Plus" за защита на автомобила (P82) 
интериор: лайсни на праговете от благородна стомана, светещи, предните с надпис „Mercedes-Benz” ~ защита на товарния борд от полирана благородна 
стомана ~ мултифункционален спортен волан в кожа напа с дизайн 3 спици, скосен в долната част (L5B) ~ плюшени стелки AMG в черно (V43) 
в комбинация с тапицерия 805: плюшени стелки AMG в еспресо кафяво с кант от макиато бежово (само с P77) 
в комбинация с тапицерия G manufaktur: плюшени стелки AMG в черно с контрастен шев 7 200,69 14 083,33 16 900,00 

P55 Пакет „Нощ“ /не с външен цвят 040/046/183; не с CA1/C58/P02; не за G 63/ 

екстериор: затъмнени мигачи, задни светлини и фарове ~ техническа защита, лакирана в черно (C49) ~ елементи, лакирани в обсидиан чернен металик (в 
комбинация с лакове металик) или в нощно черно magno (в комбинация с magno лакове): радиаторна решетка вкл. ламели, кожуси на външните огледала 
(FS0/FS1), пръстен на резервното колело (само с P23/P31), вложка в броните (само с P31) ~ декоративни елементи в броните (само при поръчан код PL1) ~ 
външна декоративна предпазна лайсна с вложка в черно с надлъжна ивична оптика (C90; само с P23/P31) ~ алуминиеви джанти 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 
спици, лакирани в черно мат (RK7; само с P03/P23) ~ алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно, гланц (RJ5; само с P31) 

   - в комбинация с P03 
   - в комбинация с P03 и външен цвят magno 
  - в комбинация с P23 
   - в комбинация с P23 и външен цвят magno 
  - в комбинация с P31 
   - в комбинация с P31 и външен цвят magno 

692,37 

1 050,28 

1 623,35 

1 981,26 

2 085,64 

2 443,55 

1 354,17 

2 054,17 

3 175,00 

3 875,00 

4 079,17 

4 779,17 

1 625,00 
2 465,00 
3 810,00 
4 650,00 
4 895,00 
5 735,00 

P56 Пакет „AMG нощ“ /не с външен цвят 040/046/183; само за G 63/ 

екстериор: AMG специфична затъмнена радиаторна решетка ~ затъмнени мигачи и задни светлини ~ в зависимост от избрания външен цвят следните 
елементи са в обсидиан черно или magno нощно черно (при избран външен цвят magno): кожуси на външните огледала (FS1), пръстен на резервното колело, 
вложки в броните, декоративна защита под броните 

   - в комбинация с външен цвят magno 

2 104,82 

2 462,72 

4 116,67 

4 816,67 

4 940,00 
5 780,00 

    

Интериорни елементи  

S39 G manufaktur обезопасителни колани в червено /само с P76/P77; не с тапицерия 805/917/927/957/ 368,56 720,83 865,00 

S44 G manufaktur обезопасителни колани в макиато бежово /само с P76/P77; не с S39/P75; в комбинация с тапицерия 805 – серия/ 368,56 720,83 865,00 

JC0 Горна част на таблото в кожа /само с P75/P76, серия/ --,--- --,--- --,--- 

JC1 Табло, обшито в кожа напа /само с P77, серия/ --,--- --,--- --,--- 

ZI3 G manufaktur табло в кожа напа, двуцветна /само с P77 и тапицерия 922/923/924/927/928/934/952/953/954/957/958/964/ 615,68 1 204,17 1 445,00 
FH5 Таван в микрофазер DINAMICA, черен /само с P76/P77; не с FH6; не с тапицерия 805/ --,--- --,--- --,--- 
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FH6 Таван в микрофазер DINAMICA, макиато бежов /само с P77 и тапицерия 805; не с FH5/ --,--- --,--- --,--- 
VV3 G manufaktur дървен под на товарното отделение, череша /не с P02/ 2 458,46 4 808,33 5 770,00 
    

Декоративни елементи  

VA1 Декоративни елементи G manufaktur ясен в черно с открити пори /не с P02/ 
 - за G 63 

615,68 

0,00 

1 204,17 

0,00 

1 445,00 
0,00 

VA2 Декоративни елементи от орехово дърво натур с открити пори /серия/ 
 - за G 63 

--,--- 

0,00 

--,--- 

0,00 

--,--- 
0,00 

VA3 Декоративни елементи от ясен в кафяво, гланц  
 - за G 63 

347,25 

0,00 

679,17 

0,00 

815,00 
0,00 

VA4 Декоративни елементи от дърво сен в светлокафяво, гланц 
 - за G 63 

347,25 

0,00 

679,17 

0,00 

815,00 
0,00 

VA5 Декоративни елементи с метализирана структура 
 - за G 63 

460,16 

0,00 

900,00 

0,00 

1 080,00 
0,00 

VA7 Декоративни елементи AMG Carbon, мат /само за G 63/ --,--- --,--- --,--- 

ZG2 Декоративни елементи G manufaktur черен пиано лак /не с P02; за G 63 – серия/ 615,68 1 204,17 1 445,00 
ZG6 Декоративни елементи AMG Carbon /не с P02/ 3 585,43 7 012,50 8 415,00 
    

Волани  

LH1 Ел. отопляем мултифункционален волан /само с VL9/VK9/L6K/L6L/L6H; не с VK7/VK8/L5B/U88/ 
 - за G 63  

276,95 

0,00 

541,67 

0,00 

650,00 
0,00 

L5B Мултифункционален спортен волан в кожа напа с дизайн 3 спици, скосен в долната част  
/само с P31, серия; в комбинация с LH1 или тапицерия 805 се заменя с VK9/ --,--- --,--- --,--- 

VK9 Мултифункционален волан в кожа напа /само с P31+LH1, серия; не с L5B; не за G 63/ --,--- --,--- --,--- 

VL9 AMG Performance волан в кожа напа, черна /само за G 63, серия/ --,--- --,--- --,--- 

L6G AMG Performance волан в микрофазер DINAMICA --,--- --,--- --,--- 
L6H AMG Performance волан в Carbon / микрофазер DINAMICA /само за G 63; само с ZG6; не с тапицерия 805/ 839,37 1 641,67 1 970,00 

L6K AMG Performance волан в кожа напа / микрофазер DINAMICA /само за G 63; само с VA1/VA5/ZG2/ZG6; не с тапицерия 805/ 430,34 841,67 1 010,00 

L6L AMG Performance волан в пиано лак / кожа напа /само за G 63; само ZG2; не с тапицерия 805/ 634,85 1 241,67 1 490,00 

ZL3 G manufaktur мултифункционален волан в кожа напа двуцветна /само с тапицерия 922/923/924/927/928/934/957/953/954/ 964/952; не с P02/L5B/ 820,20 1 604,17 1 925,00 
    

Екстериор  

CK4 G manufaktur брони и уширения на калниците, лакирани в обсидиан черно /само с P55/P56/ 615,68 1 204,17 1 445,00 
CK9 G manufaktur брони и уширения на калниците, лакирани в magno нощно черно /само с P55/P56; само с външен цвят 051/054/164/271/376/658/659/677/795/ 696,64 1 362,50 1 635,00 

F85 G manufaktur покрив, лакиран в обсидиан черно /не с външен цвят 040/046/051/054/056/164/183/197/271/376/658/659/677/795; не с F86/P02/ 1 229,23 2 404,17 2 885,00 

F86 G manufaktur покрив, лакиран в magno нощно черно /само с външен цвят 051/054/056/164/271/376/658/659/677/795; не с P02/ 1 495,53 2 925,00 3 510,00 

GK0 Пакет "G manufaktur лога" /не за Mercedes-AMG G 63/ 

 Проекция на логото от външните огледала (E20) ~ Бутон за заключване на вратите с лого (T90) 666,81 1 304,17 1 565,00 
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HK1 Пакет "G manufaktur Schöckl дизайн" /само за G 400 d/ 

Schöckl прагове на предните врати (C80) ~ Капак на резервното колело с вложка Schöckl (CB0) ~ Schöckl външна декоративна предпазна лайсна 
(CD0) 871,33 1 704,17 2 045,00 

L57 Фарове MULTIBEAM LED /в комбинация с P23/P31 – серия; за G 63 – серия; не с L30/P02/ 
къси светлини, дълги светлини, мигачи, дневни светлини, позиционни светлини и допълнително странично осветяване при завиване в LED изпълнение; 
динамично разпределение на светлинния поток с 84 индивидуално управлявани високоефективни светодиодни елемента вкл. режими извънградско 
шофиране, магистрала, мъгла, активно предвиждащо осветяване на завоите, допълнително осветяване при завиване вкл. функция осветяване на кръгови 
кръстовища, специфичен режим на осветяване при мъгла и др.) ~ асистент за автоматични адаптивни дълги светлини PLUS 1 178,10 2 304,17 2 765,00 

U50 Без затъмнени стъкла след B-колоната 0,00 0,00 0,00 

X93 Без моделен надпис в задната част на купето 0,00 0,00 0,00 
X94 Без емблема на калниците /само за G 500  и G 63/ 0,00 0,00 0,00 
    

Интериор  

F90 Пепелник в поставката за чаши /не с P02/ 46,87 91,67 110,00 

FR2 Амбиентно осветление с 64 цвята /серия/ 
възможност за избор измежду 64 различни цвята ~ 8 двуцветни шаблона на интериорното осветяване с акцентиран контраст между зоните ~ 2 динамични 
цветови шаблона ~ специфични ефекти при отключване на автомобила или настройване на температурата на климатичната инсталация ~ възможност за 
индивидуално настройване на силата на осветяване в зоната на таблото, в зоната на предните места и в зоната на задните места --,--- --,--- --,--- 

J25 Widescreen Cockpit /серия/ 
дигитално инструментално табло с TFT екран с диагонал на екрана 12,3’’ (31,2 см) ~ 3 различни стила на визуализация („Classic”, „Sport“ и „Progressive“) ~ 
интегриран дисплей на мултимедийната система с диагонал на екрана 12,3’’ (31,2 см) ~ общо покривно непрекъснато стъкло с хромирана рамка --,--- --,--- --,--- 

VG0 Гумени постелки, комплект 
гумени стелки за купето (PA2) ~ гумена постелка за товарното отделение (VL4)  
 - за G 63 в комбинация с TP1 

291,86 

112,91 

570,83 

220,83 

685,00 
265,00 

V36 G manufaktur дръжки в кожа /само с P76/P77/ 562,42 1 100,00 1 320,00 
V43 Плюшени стелки AMG /само с P31, серия; за G 63 – серия/ --,--- --,--- --,--- 

VP3 Велурени стелки с кант от набук /серия само за G 400 d/ --,--- --,--- --,--- 
    

Пакети  

EZ7 Пакет „Паркиране” с камера за заден ход /серия/ 
 PARKTRONIC (EZ8) ~ камера за движение на заден ход (FR8) --,--- --,--- --,--- 
PAZ Пакет “AMG нощ II” /само за Mercedes-AMG G 63/ 562,42 1 100,00 1 320,00 

PNZ Пакет “AMG нощ II” /не за Mercedes-AMG G 63/ 460,16 900,00 1 080,00 

PK2 Активни мултиконтурни предни седалки PLUS /само с P76/P77; в комбинация с P77 – серия/ 

активни предни мултиконтурни седалки с разделни регулируеми надуваеми камери (14 въздушни камери, 8 ENERGIZING програми за масаж, вкл. 2 с 
интензивно топлинно въздействие, климатизирани предни седалки (отопление и вентилация) ~ ENERGIZING комфортно управление (P72; ароматизиране на 
интериор и силен въздушен поток (Air Pulsation), 6 ENERGIZING програми за повече жизненост или релаксиране) 3 323,40 6 500,00 7 800,00 

PT1 Пакет „Техника” /не с P02; за G 63 – серия/ 
пакет „Асистиращи системи“ (EM4) вкл. Активен асистент за дистанция DISTRONIC (EZ9) и Асистент за мъртва зона (EA2) ~ пакет „Паркиране“ (PA8) с камера 360° (JS1) 

  - в комбинация с C44/C74/C75 

2 264,60 

1 331,49 

4 429,17 

2 604,17 

5 315,00 
3 125,00 
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PT2 Пакет "AMG Performance" /само за G 63; в комбинация с RG7 само с RA1/ 
AMG Carbon декоративен капак на двигателя (B14) ~ пакет „AMG Driver” (Z10; повишаване на електронно ограничената максимална скорост на 240 км/ч) 2 714,11 5 308,33 6 370,00 

TP1 Пакет „AMG Trail” 
AMG RIDE CONTROL окачване с оптимизирани характеристики за Offroad, с по-меко регулируемо демпфериране ~ алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), 
дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно (RG7) ~ All-Terrain гуми с Offroad характеристики (IM9, отказ с код IE8+RA1) ~ калобрани на задните калници (P48) ~ 
гумени стелки за купето и товарното отделение (PA2) 2 258,21 4 416,67 5 300,00 

    

Телематика  

EH3 MEDIA INTERFACE комплект кабели за връзка с мобилни аудио устройства (кабели Micro-USB, iPod® Dock и iPod® Lightning) /не с P02/ 51,13 100,00 120,00 

EM3 Подготовка за мултимедийна система за задните места /серия/ --,--- --,--- --,--- 

ЕМ7 Мултимедийна система за задните места /не с P02/ 
два чувствителни на допир екрана с диагонал  10‘‘ (25,4 см) ~ възможност за синхронизиране на съдържанието ~ USB 2.0, AUX и HDMI интерфейси за 
интеграция на смартфон, таблет, лаптоп или игрова конзола ~ достъп до интернет с браузър (необходим е Hotspot) ~ интегриран мултимедиен плеър ~ 
възпроизвеждане на съдържание посредством uPNP/DLNA (стрийминг) ~ възможност за свързване на Bluetooth® безжични слушалки 2 151,68 4 208,33 5 050,00 

EM8 TV-тунер за цифров сигнал вкл. многоканален звук и EPG /не с P02/ 1 024,71 2 004,17 2 405,00 

EU8 Озвучителна система Burmester® Surround-Sound /само с F15; в комбинация с P76/P77 – серия; за G 63 – серия; не с P02/ 

 10 канален DSP усилвател с обща мощност 590W в комбинация с 15 високоефективни говорителя ~ оптимизация на звука за всяко седящо място в купето 
~шумова компенсация (VNC) и др. 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

    

Климатизация  

B24 Дистанционно управление за независимото стационарно отопление/вентилация /само с H12/ 204,52 400,00 480,00 

F15 Електрически люк /не с P02; в комбинация с P76/P77 – серия; за G 63 – серия/ 
вкл. защита против прищипване и PRE-SAFE® затваряне и автоматично затваряне до изправено положение при дъжд 1 546,66 3 025,00 3 630,00 

F49 Отопляемо челно стъкло 460,16 900,00 1 080,00 

H12 Независимо стационарно отопление/вентилация /не с P02/ 1 403,92 2 745,83 3 295,00 
    

Задвижване и окачване  

A20 Окачване с адаптивни регулируеми демпфери /не за G 63/ 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

A20 AMG RIDE CONTROL окачване с адаптивни регулируеми демпфери /само за G 63, серия/ --,--- --,--- --,--- 
Q55 Теглич с ESP® стабилизация на ремарке 244,99 479,17 575,00 
    

Безопасност и асистиращи системи  

EM4 Пакет „Асистиращи системи“ /само с PT1/ 
активен асистент за дистанция DISTRONIC (EZ9) ~ асистент за мъртва зона (EA2) --,--- --,--- --,--- 

K69 Спортна ауспухова система /само за G 500; не с P02/ 460,16 900,00 1 080,00 

SH1 Странични въздушни възглавници под нивото на стъклото за задните места /серия/ --,--- --,--- --,--- 

Y16 Пожарогасител 127,82 250,00 300,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Заключващи системи и защита от кражба  

P82 Пакет "URBAN GUARD Plus" за защита на автомобила /в комбинация с P23/P31 – серия; за G 63 – серия/ 
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за Уведомление при щета на паркинг или кражба (Mercedes 
me) локализиране на откраднат автомобил (Mercedes me) ~ URBAN GUARD стикери на предните странични стъкла 656,16 1 283,33 1 540,00 

YF9 Дистанционно управление за гаражна врата, интегрирано в централното огледало за обратно виждане /не с P02/ 236,47 462,50 555,00 
    

Друго оборудване  

BS1 AMG спирачни апарати, лакирани в сребристо /само за G 63/ 0,00 0,00 0,00 

BS2 AMG спирачни апарати, лакирани в червено /само за G 63, серия/ --,--- --,--- --,--- 

F52 PROFESSIONAL багажник на покрива /само с P03+A20/ 5 121,44 10 016,67 12 020,00 
RD3 PROFESSIONAL стойка за резервното колело /само с P03+A20/ 3 534,31 6 912,50 8 295,00 

SX1 Без калобрани /само с P03/ 0,00 0,00 0,00 
    

Резервно колело и декоративен капак  

RR7 Резервно колело /пълноценно резервно колело на задната врата с размер 265/60 R18; само с (RD3/RK1/RK7/RK8/RK2/RK3/RJ4)/ --,--- --,--- --,--- 

RB3 Декоративен капак на резервното колело, лакиран в нощно черно, magno (само външният пръстен)  
/само с (P55/P56)+(P23/P31); само с външен цвят 051/054/056/164/271/376/658/659/677/795/ --,--- --,--- --,--- 

RB4 Декоративен капак на резервното колело, лакиран в обсидиан черен металик (само външният пръстен)  

/само с P23+P55 или P31+P55 или P56; не с външен цвят 033/040/046/051/054/056/164/271/795/ --,--- --,--- --,--- 

RB5 Декоративен капак на резервното колело, лакиран в цвета на купето (само външният пръстен) /само с P23/P31; не с външен цвят 197/056/ 

 - в комбинация с P55/P56 

1 105,67 

470,81 

2 162,50 

920,83 

2 595,00 
1 105,00 

RB9 Декоративен капак на резервното колело от благородна стомана с 3D звезда Mercedes-Benz /само с P23/P31, серия; за G 63 - серия/ --,--- --,--- --,--- 
    

Сервиз и услуги  

Удължена гаранция StarService 2+2 години / 200 000 км 
Удължената гаранция StarService Ви осигурява спокойствие на пътя и двойно повече безгрижни дни с Вашия автомобил. Тя Ви дава сигурност напред във 
времето и гарантира безупречната работа на Вашия Mercedes-Benz. StarService означава пълна гаранция през първите 2+2 години или 200 000 км., което 
събитие настъпи първо. 

  - за G 400 d, G 500 
  - за Mercedes-AMG G 63 

1 222,84 

1 284,62 

2 391,67 

2 512,50 

2 870,00 
3 015,00 

Удължена гаранция StarService 2+3 години / 200 000 км 
Удължената гаранция StarService Ви осигурява спокойствие на пътя и двойно повече безгрижни дни с Вашия автомобил. Тя Ви дава сигурност напред във 
времето и гарантира безупречната работа на Вашия Mercedes-Benz. StarService означава пълна гаранция през първите 2+2 години или 200 000 км., което 
събитие настъпи първо. 

  - за G 400 d, G 500 
  - за Mercedes-AMG G 63 

1 955,69 

2 053,69 

2 825,00 

4 016,67 

4 590,00 
4 820,00 
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Гуми и джанти /не за Mercedes-AMG G 63/ 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

RА1 Без All-Terrain гуми /само с TP1+RG7 или P03+RK7/RK1 или P23+RK7/ 0,00 0,00 0,00 
WR1 Зимни гуми с маркировка M+S, 5 бр. 251,39 491,67 590,00 

RG6 Алуминиеви джанти AMG 20‘‘ (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно с гуми 275/50 R20 /само с P31/ 

 - в комбинация с P55 

306,78 

0,00 

600,00 

0,00 

720,00 
0,00 

RJ4 Алуминиеви джанти 19‘‘ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно с гуми 275/55 R19 /само с P03/P23/ 225,82 441,67       530,00 

RJ5 Алуминиеви джанти AMG 20‘‘ (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно с гуми 275/50 R20 /само с P31+P55/ 0,00 0,00 0,00 
RK1 Алуминиеви джанти 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 спици, лакирани в сребристо с гуми 265/60 R18 /само с (P03/ P23)+RR7/ 0,00 0,00 0,00 

RK2 Алуминиеви джанти 19‘‘ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в титан сиво с гуми 275/55 R19 /само с P03/P23/ 0,00 0,00 0,00 

RK3 Алуминиеви джанти 19‘‘ (48,3 см), дизайн 8 спици, лакирани в титан сиво с гуми 275/55 R19 /само с P03/P23/ 0,00 0,00 0,00 

RK4 Алуминиеви джанти AMG 20‘‘ (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в титан сиво с гуми 275/50 R20 /само с P31, серия; не с P55/ --,--- --,--- --,--- 

RK7 Алуминиеви джанти 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 спици, лакирани в матово черно с гуми 265/60 R18 /само с (P03/P23)+P55 и RR7/ 0,00 0,00 0,00 
RK8 Алуминиеви джанти 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в сребристо с гуми 265/60 R18 /само с P23/ 0,00 0,00 0,00 

R16 Алуминиеви джанти AMG 20‘‘ (50,8 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно и полирани с гуми 275/50 R20 /само с P31/ 

 - в комбинация с P55 

511,29 

0,00 

1 000,00 

0,00 

1 200,00 
0,00 

R17 Алуминиеви джанти AMG 20‘‘ (50,8 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в титан сиво и полирани с гуми 275/50 R20 /само с P31/ 

 - в комбинация с P55 

204,52 

0,00 

400,00 

0,00 

480,00 
0,00 

    

Гуми и джанти /само за Mercedes-AMG G 63/ 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

RА1 Без All-Terrain гуми /само с TP1+RG7 или P03+RK7/RK1 или P23+RK7/ 0,00 0,00 0,00 

RG1 Алуминиеви джанти AMG 20‘‘ (50,8 см), дизайн 10 спици, лакирани в титан сиво с гуми 275/50 R20 /не с TP1; серия/ --,-- --,--- --,--- 

RG2 Алуминиеви джанти AMG 21‘‘ (53,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в титан сиво с гуми 285/45 R21 

 - в комбинация с TP1 

1 075,84 

615,68 

2 104,17 

1 204,17 

2 525,00 
1 445,00 

RG4 Алуминиеви джанти AMG 22‘‘ (55,9 см), ковани, дизайн кръстосани спици, лакирани в мат черно с гуми 295/40 R22 
 - в комбинация с TP1 

3 738,82 

3 278,66 

7 312,50 

6 412,50 

8 755,00 
7 695,00 

RG5 Алуминиеви джанти AMG 22‘‘ (55,9 см), ковани, дизайн кръстосани спици, лакирани в титан сиво с гуми 295/40 R22 

 - в комбинация с TP1 

3 074,14 

2 611,85 

6 012,50 

5 108,33 

7 215,00 
6 130,00 

RG7 Алуминиеви джанти AMG 20‘‘ (50,8 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно с гуми 275/50 R20 /само с TP1, серия; не с PT2/ --,--- --,--- --,--- 

RJ6 Алуминиеви джанти AMG 21‘‘ (53,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно мат с гуми 285/45 R21 

 - в комбинация с TP1 

1 704,52 

1 280,36 

3 404,17 

2 504,17 

4 085,00 
3 005,00 

RJ8 Алуминиеви джанти AMG 22'' (55,9 см), ковани, дизайн 5 спици, лакирани в черно с гуми 295/40 R22 
 - в комбинация с TP1 

4 661,28 

4 198,98 

9 116,67 

8 212,50 

10 940,00 
9 855,00 

RJ9 Алуминиеви джанти AMG 22'' (55,9 см), ковани, дизайн 5 спици, керамично полирани с гуми 295/40 R22 
 - в комбинация с TP1 

3 994,47 

3 534,31 

7 812,50 

6 912,50 

9 375,00 
8 295,00 
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Гуми и джанти (само за G 400 d и G 500) 
  

 

       
Код: RK1 | 18’’ Код: RK8 | 18’’ Код: RK4| AMG 20’’ Код: RK7| 18’’ Код: RJ5| AMG 20’’   

Серия: P03 Серия: P23 Серия: P31 Серия: P55+P03/P23 Серия: P55+P31   
 

       
Код: RJ4 | 19’’ Код: RK2 | 19’’ Код: RK3 | 19’’ Код: R16 | AMG 20’’ Код: R17 | AMG 20’’ Код: RG6 | AMG 20’’  

 
 

Гуми и джанти (само за Mercedes-AMG G 63) 
  

 

  

 
     

Код: RG1 | AMG 20’’ Код: RG7 | AMG 20’’      
Серия: G 63 Серия: TP1      

 

       
Код: RG2 | AMG 21’’ Код: RJ6 | AMG 21’’ Код: RG4 | AMG 22’’ Код: RG5 | AMG 22’’ Код: RJ8 | AMG 22’’ Код: RJ9 | AMG 22’’  

 
 
 
 
 
 
 
 

Всички цени са препоръчителни. Тази ценова листа важи от 28.02.2023 г. до промяната й. #X22+053 
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