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Ценова листа 2 
за автомобили Mercedes-Benz GLC 
 

Базови модели Серия 
Мощност 

 
[ кВт / к.с. ] 

Работен 
обем 
[ см3 ] 

Скоростна  
кутия 

 

Разход на гориво 3 
комбиниран 
[ л / 100 км ] 

Средни емисии  
СО2

 3
 

[ грама / км ] 

Въртящ момент 
 

[ Нм / обороти ] 

Ускорение  
0-100 км/ч, [ сек ] / 

макс. скорост, [ км/ч ] 

Цена в България  
с/без ДДС 4, 

[ Евро ] 

Цена в България  
с/без ДДС, 

[ Лева ] 

GLC 220 d 4MATIC 254.605 145 / 197 1 993 
9G-TRONIC 

автоматична 
5,9-5,2 155-136 440 / 1800-2800 8,0 / 219 

59 974,54 
49 978,78 

117 300,00 
97 750,00 

GLC 300 d 4MATIC 254.607 198 / 269 1 993 
9G-TRONIC 

автоматична 
6,2-5,6 163-146 550 / 1800-2800 6,3 / 243 

65 189,71 
54 324,76 

127 500,00 
106 250,00 

           

GLC 200 4MATIC 254.651 150 / 204 1 999 
9G-TRONIC 

автоматична 
8,2-7,3 186-167 320 / 2000-4000 7,8 / 221 

57 673,72 

48 061,43 

112 800,00 

94 000,00 

GLC 300 4MATIC 254.647 190 / 258 1 999 
9G-TRONIC 

автоматична 
8,2-7,3 186-167 400 / 2000-3200 6,2 / 240 

62 888,90 

52 407,42 

123 000,00 

102 500,00 
           

GLC 300 de 4MATIC 5 
Plug-in Hybrid 

254.609 
145 / 197 
100 / 136 

1 993 
- 

9G-TRONIC 
автоматична 

0,5-0,4 14-10 
440 / 1800-2800 
440 / 2100-0000 

6,4 / 217 
72 245,54 

60 204,62 

141 300,00 

117 750,00 

GLC 300 e 4MATIC 6 
Plug-in Hybrid 

254.656 
150 / 204 
100 / 136 

1 999 
- 

9G-TRONIC 
автоматична 

0,6-0,5 15-12 
320 / 2000-4000 
440 / 2100-0000 

6,7 / 218 
70 865,05 

59 054,21 

138 600,00 

115 500,00 

GLC 400 e 4MATIC 7 
Plug-in Hybrid 

254.655 
185 / 252 
100 / 136 

1 999 
- 

9G-TRONIC 
автоматична 

0,6-0,5 15-12 
400 / 2000-3200 
440 / 2100-0000 

5,6 / 237 
74 086,19 

61 738,49 

144 900,00 

120 750,00 

 

 

 
1  Изображенията имат илюстративен характер. 
2  Всички цени за препоръчителни. Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление да въвежда промени в цени, цветове, материали, технически спецификации, оборудване и модели. 
3  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. 
4  Цената включва транспортни разходи до гр. София и продуктова такса. 
5  Системна мощност 245 кВт / 333 к.с., въртящ момент 750 Нм. Максимален пробег на електромотор с едно зареждане 114-130/105-120 км (AER WLTP, ниска-средна фаза/комбиниран). 
6  Системна мощност 230 кВт / 313 к.с., въртящ момент 550 Нм. Максимален пробег на електромотор с едно зареждане 116-129/108-122 км (AER WLTP, ниска-средна фаза/комбиниран). 
7  Системна мощност 280 кВт / 381 к.с., въртящ момент 650 Нм. Максимален пробег на електромотор с едно зареждане 116-129/108-122 км (AER WLTP, ниска-средна фаза/комбиниран). 
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Нива на оборудване

  

Пакет  
"Premium" 

 
 

• Топло и шумоизолационни акустични 
стъкла 

• Пакет "KEYLESS-GO комфорт" 

• DIGITAL LIGHT и др. 
 
 
 
 
 

Оборудване  

Пакет  
"Advanced" 

 
• Линия AVANTGARDE, екстериор 

• Линия AVANTGARDE, интериор  

• Пакет "Огледала" 

• Пакет "Паркиране" с камера за заден ход 

• Пакет "Комфортни предни седалки" 

• Пакет "Смартфон интеграция" 

• Пакет "Комфортно товарно отделение" 

• MBUX Навигация Premium 

• Амбиентно осветление и др. 
 
 
 
 
 

Оборудване  

Пакет  
"Advanced Plus" 

 
• Асистент за мъртвия ъгъл  

• Асистент за пътните знаци 

• Пакет "Мемори" 

• Лайсни на праговете с надпис  
"Mercedes-Benz", светещи и др. 
 
 
 
 
 

Оборудване  

Пакет "Advanced" 

Пакет "Advanced Plus" 

Пакет "Advanced" 

Пакет  
"Premium Plus" 

 
• Панорамен електрически люк  

• Head-up Display 

• THERMOTRONIC климатична инсталация  

• DIGITAL LIGHT с проекционни функции и 
др. 

 
 
 
 
 

Оборудване  

Пакет "Premium" 

Пакет "Advanced Plus " 

Пакет "Advanced" 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Универсален лак  (код: 040 черен) 0,00 0,00 0,00 
Универсален лак  (код: 149 полярно бял) 281,21 550,00 660,00 

Цвят металик  (кодове: 197 обсидиан черен | 595 океанско син | 831 графит сив | 859 Мохаве сребрист | 922 high-tech сребрист | 970 спектрално син)  828,72 1 620,83 1 945,00 

Цвят MANUFAKTUR bright  (код: 885 опалит бял)  1 525,35 2 983,33 3 580,00 

Цвят MANUFAKTUR металик  (код: 993 Патагония червен) 1 525,35 2 983,33 3 580,00 

Цвят MANUFAKTUR magno (код: 818 графит сив) 3 380,92 6 612,50 7 935,00 
    

Тапицерии  

101 Тапицерия синтетична кожа ARTICO /в комбинация с  P29+PBR – серия/ 
код:   101 черно 230,08 450,00 540,00 

10_ Тапицерия синтетична кожа ARTICO /само с P14/ 
код:   104 Сиена кафяво / черно 
 105 макиато бежово / черно 383,47 750,00 900,00 

11_ Тапицерия синтетична кожа ARTICO /само с P29/ 
код:   111 черно 0,00 0,00 0,00 

11_ Тапицерия синтетична кожа ARTICO /само с P29/ 
код:   118 Нева сиво / черно 
 194 Сиена кафяво / черно 153,39 300,00 360,00 

2__ Тапицерия естествена кожа 

код:   201 черно /само с P14/ 
  211 черно /само с P29/ 1 680,87 3 287,50 3 945,00 

2__ Тапицерия естествена кожа  
код:   205 макиато бежово / черно /само с P14/ 
 294 Сиена кафяво / черно 

  297 червено / черно /само с P29/ 1 834,26 3 587,50 4 305,00 

3__ Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / Плат /само с P14, серия/ 
 код:   301 черно 0,00 0,00 0,00 

6__ Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / микрофазер DINAMICA  /само с P29, серия/ 
 код:   601 черно 0,00 0,00 0,00 

80_ Тапицерия естествена кожа напа /само с U34; не с 399/PBR/ 

код:   801 черно 2 703,46 5 287,50 6 345,00 

80_ Тапицерия естествена кожа напа /само с U34; не с 399/PBR/ 
код:   804 Сиена кафяво / черно 2 858,98 5 591,67 6710,00 

    

Тавани  

51U Таван в плат, черен /в комбинация с P29 – серия/ 357,90 700,00 840,00 

58U Таван в плат, кристално сив /не с 104/105/194/205/294/297/51U/804/ --,--- --,--- --,--- 
    

Декоративни елементи  

H03 Декоративни елементи от ясен в кафяво, гланц /само с 757/ 347,25 679,17 815,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

H04 Декоративни елементи от дърво в черно с открити пори и алуминиеви линии /не с 794/ 400,51 783,33 940,00 

H08 Декоративни елементи от липа с линейна структура /не с 794/ 347,25 679,17 815,00 

H33 Декоративни елементи от орех в кафяво с открити пори /само с 757/ 347,25 679,17 815,00 

H50 Декоративни елементи с диамантена оптика в сребристосиво /в комбинация с P14 – серия/ 347,25 679,17 815,00 

H64 Декоративни елементи с метализирана структура /в комбинация с P29– серия/ 347,25 679,17 815,00 

H73 AMG Carbon декоративни елементи  
 – в комбинация с P29 

973,59 

922,46 

1 904,17 

1 804,17 

2 285,00 
2 165,00 

757 Централна конзола в черно гланц  0,00 0,00 0,00 

794 Централна конзола в изп. диамантена оптика в сребристосиво /само с H50/ 153,39 300,00 360,00 

795 Централна конзола в изп. декоративни елементи с метализирана структура  153,39 300,00 360,00 
    

Волани  

L3E Мултифункционален кожен волан /само с P14/ --,--- --,--- --,--- 
L5C Спортен мултифункционален волан в кожа напа /само с P29/ --,--- --,--- --,--- 

443 Ел. отопляем волан /само с PAV/ 0,00 0,00 0,00 
    

Линии на оборудване  

PDA Пакет "Advanced" /серия/ 
 P15 Линия AVANTGARDE, екстериор 

радиаторна решетка с хромирана рамка, интегрирана звезда Mercedes и един ламел в тъмносиво с хромирана вложка ~ алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5-двойни 
спици, лакирани в черно и полирани (R74) ~ предна броня с декоративна хромирана защита решетки в черно на отворите за въздух ~ задна броня в цвета на купето с 
декоративна хромирана защита ~ ауспухова система с два интегрирани в задната броня ауспухови накрайника (нефункционални) ~ декоративна лайсна под и около 
страничните стъкла от полиран алуминий ~ бленди на B-колоните в черно гланц ~ надлъжни релси на покрива от полиран алуминий ~ LED High Performance фарове (632) ~ 
асистент за дълги светлини (608) ~ AGILITY CONTROL окачване (677) 

 P49 Пакет "Огледала" 
централно и ляво огледало с автоматично затъмняване при заслепяване ~ ел. сгъваеми външни огледала (500) ~ амбиентно осветление с проектиране логото на марката (587) 

 B51 TIREFIT 
243 Активен асистент за лентата за движение  
P14 Линия AVANTGARDE, интериор 

седалки със специфична графика в черно с контрастен шев и тапицерия кожа ARTICO / плат Tomasi (301A) ~ мултифункционален спортен волан в кожа напа (L3E) с бленда в 
сребрист хром ~ декоративни елементи с диамантена оптика в сребристосиво (H50) ~ вентилационни дюзи с елементи в сребрист хром ~ врати с декоративни елементи от 
черно гланц и рамка и превключватели в сребрист хром ~ блок за управление на тавана в черно гланц ~ таван в плат, кристално сив (58U) 

 P44 Пакет "Паркиране" с камера за заден ход 
P65 Пакет "Комфортни предни седалки" 
 ел. лумбални опори, 4 посочни ~ ел. регулиране ъгъла на седалката, височината на седалката и ъгъла на облегалката, ел. регулиране дължината на подбедрицата (+6 см), 
 механично регулиране на седалките по дължина, механично регулиране на височината на подглавника 

 U12 Велурени стелки 
 14U Пакет "Смартфон интеграция"  

  Android Auto™ и Apple CarPlay™ 
30P Пакет "Отделения за вещи" 
  джобове на гърбовете на предните седалки, сгъваема кутия за вещи (не за Plug-in Hybrid), карго-позиция на облегалките на задните седалки 
321 Скенер за пръстов отпечатък --,--- --,--- --,--- 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

 464 Дисплей за водача 
 дисплей с диагонал 12,3'' (31,2 см) и резолюция 2400 x 900 пиксела ~ 3 различни стила на визуализация 

 75B Пакет "USB" вкл. 2 порта USB Type C в предния подлакътник 
840 Подсилено затъмнени тонирани задни стъкла  
868 Централен дисплей с диагонал 11,9'' (30,2 см) 
873 Ел. отопление на предните седалки  
891 Амбиентно осветление 

64 индивидуални избираеми цвята ~ 10 цветови свята ~ 3 зони на димиране ~ интегриране на амбиентното осветление в програмите на пакет „ENERGIZING комфортно 
управление“ 

 897 Безжично зареждане за мобилни устройства за предните места  
942 Пакет "Комфортно товарно отделение" 
     ел. освобождаване на облегалките на задните седалки от багажника ~ контакт 12 V в лявата част на багажника ~ лента за укрепване на дребни предмети в дясната част на 
 багажника ~ постелка за пода с две лица (гумирано антиплъзгащо покритие и велурени покритие) 

PDB Пакет "Advanced Plus" /надгражда оборудването на пакет PDA/ 
 234 Асистент за мъртвия ъгъл  

513 Асистент за пътните знаци 
 275 Пакет "Мемори" 

 ел. регулируеми предни седалки (вкл. по дължина и височина на подглавника) и кормилна колана с памет ~ 3 отделни позиции за водача и пътника ~ PRE-SAFE® позиционираща функция за 
 седалката на пътника 

894 Амбиентно интериорно осветление с разширен обхват 
 допълнение спрямо код 891: осветена декоративна бленда от краищата на централната конзола през инструменталното табло до дръжките в предните и задните врати ~ допълнителен обхват на 
осветените зони (вкл. вентилационните дюзи и средните панели на всички врати) ~ 4 зони на димиране 

 U25 Лайсни на праговете с надпис "Mercedes-Benz", светещи 1 397,53 2 733,33 3 280,00 

PDC Пакет "Premium" /надгражда оборудването от пакет PDB; само с U19/ 
 851 Топло и шумоизолационни акустични стъкла (челно и предни странични) 
 P17 Пакет "KEYLESS-GO комфорт" 

система за оторизация на достъпа и стартирането на двигателя ~ дръжки с хромирана вложка и осветяване на зоната за издърпване ~ HANDS-FREE ACCESS 

 P35 DIGITAL LIGHT  3 485,31 6 816,67 8 180,00 

PDD Пакет "Premium Plus" /надгражда оборудването от пакет PDC/ 

 413 Панорамен електрически люк  
 444 Head-up Display  
 581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC 

810 Озвучителна система Burmester® 3D surround sound  
 PAX DIGITAL LIGHT с проекционни функции  6 719,23 13 141,67 15 770,00 
    

P29 Линия AMG, интериор /само с P31/ 
седалки със спортна графика ~ тапицерия кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT в черно с конрастен шев в сиво ~ мултифункционален спортен волан в кожа напа (L5C) с хоризонтална 
двойна спица, скосен в долната част и с бленда и плани за превключване на предавките в сребрист хром ~ табло и горни панели на вратите в кожа ARTICO с оптика напа в черно (U34) ~ 
декоративни елементи с метализирана структура (H64) ~ средна конзола в черно гланц (757) ~ вентилационни дюзи с елементи в сребрист хром ~ врати с декоративни елементи от 
черно гланц и рамка и превключватели в сребрист хром ~ велурени стелки в черно с надпис "AMG" ~ блок за управление на тавана в черно гланц ~ таван в плат, черен (51U) --,--- --,--- --,--- 

P31 Линия AMG, екстериор /само с P29/ 
AMG оптика, вкл. AMG предна броня със спортни отвори за въздух и хромиран декоративен елемент, AMG задна броня с дифузорна оптика и вложка в черно, AMG уширения на праговете ~ 
радиаторна решетка с черна рамка, Mercedes-Benz шаблон и интегрирана звезда Mercedes, един ламел в тъмносиво мат с хромирана вложка ~ алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), 
дизайн 5 спици, лакирани в титан сиво и полирани (RRH) ~ арки на калниците в цвета на купето (319) в комбинация с опционални джанти със смесен размер гуми ~ спортно окачване със 
спортно директно управление (486) ~ ауспухова система с два видими ауспухови накрайника, интегрирани в задната броня и спортен звук на мотора (само при бензинови двигатели) ~ 
спирачна система с по-големи спирачни апарати на предна ос (U29) 4 088,20 7 995,83 9 595,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

    

Пакети  

430 OFFROAD технически пакет /не с 677/486/ 
 комфортно окачване (485) с увеличен пътен просвет (+20 мм) ~ метална защита под двигателя (481) ~ допълнителна странична защита от Gemtex 440,99 862,50 1 035,00 

P17 Пакет "KEYLESS-GO комфорт" /в комбинация с PDC/PDD – серия/ 

 KEYLESS-GO (889) ~ автоматичен капак на багажника (отваряне/затваряне) (890) ~ HANDS-FREE ACCESS (871) 820,20 1 604,17 1 925,00 
P20 Пакет „Асистиращи системи PLUS” /не с 234/440/504/ 

активен асистент за дистанция DISTRONIC (233) вкл. активен асистент за ограниченията на скоростта (546), автоматично потегляне след спиране при Stop&Go трафик на 
автомагистрала, адаптиране на скоростта в зависимост от отсечката (K34) ~ активен кормилен асистент вкл. активен асистент за автономно аварийно спиране с функция 
SOS, функция за формиране на тунел за автомобил със специален режим ~ активен спирачен асистент вкл. функция за завиване и кръстовище, аварийно автономно 
спиране при достигане край на колона ~ кормилен асистент при избягваща маневра ~ активен асистент за лентата за движение ~ активен асистент за мъртва зона вкл. 
предупреждение при отваряне на вратите при приближаващ отзад трафик ~ предупреждение за пешеходци в зоната на пешеходни пътеки ~ PRE-SAFE® PLUS (система за 

предвиждане на опасност от удар в задната част на автомобила вкл. предприемане на превантивни дейности по защита на седящите в купето и избягване на вторични последствия) ~ 
активен асистент за задръстване (23U) ~ асистент за разпознаване на пътните знаци (513) ~ PRE-SAFE® Impulse странично отместване (292) 2 488,29 4 866,67 5 840,00 

P35 DIGITAL LIGHT /в комбинация с PDC – серия/ 
HD-система с проекционен модул (повече от 1,3 милиона пиксела във всеки фар) и фонов модул MULTIBEAM LED (84 високоефективни LED елемента във всеки фар) ~ изчисляване и 
адаптиране интензитета на всеки пиксел на основата на данни от камера, сензори и навигационна карта в реално време ~ адаптивен асистент за дълги светлини Plus (дълги светлини без 
заслепяване, код 628) ~ ULTRA RANGE дълги светлини с дължина повече от 600 метра ~ топографска компенсация ~ функция за допълнително странично осветяване при кръстовища или 
кръгови движения ~ активно осветяване на завоите с изпреварващо управление ~ разширена функция за мъгла, светлини за градски и извънградски цикъл, автомагистрала, дълги светлини 
за автомагистрала, светлини за лоши климатични условия 1 382,62 2 704,17 3 245,00 

P47 Пакет „Паркиране” вкл. камери за създаване на обзор 360°  
активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера 360° (501) 

0,00 0,00 0,00 

P53 ENERGIZING AIR CONTROL  
сензор за качеството на въздуха за вредни газове в постъпващия в купето въздух и съдържанието на фин прах (PM2.5) в постъпващия въздух и въздуха в купето ~ филтър за фини 
прахови частици от 2 части (предфилтър и филтър за купето) ~ филтър за купето с активен въглен за фин прах (PM2.5), азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO2), полени, алергени и 
твърди частици и др. ~ автоматичен режим на рециркулация или свеж въздух на основата на данни за качеството на въздуха ~ меню в MBUX мултимедийната система за 
визуализирани на отчетените стойности за качеството на въздуха 153,39 300,00 360,00 

P55 Пакет „Нощ“ /само с P31/ 
радиаторна решетка с Mercedes-Benz мотив и ламел в гланц черно ~ алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно с полиран борд (RRI) ~ AMG предна 
броня с оптична декоративна защита в черно гланц ~ лайсни под и около страничните стъкла в черно гланц ~ кожуси на външните огледала в черно гланц ~ надлъжни релси на покрива в 
черно мат ~ AMG задна броня с вложка с дифузорна оптика в черно 460,16 900,00 1 080,00 

P82 Пакет "GUARD 360° Plus" за защита на автомобила  
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за Уведомление при щета на паркинг (вкл. снимки от камерите на автомобила) или 

събитие (Mercedes me) ~ дистанционно деактивиране на електронния ключ (Mercedes me) 1 ~ URBAN GUARD стикери на предните странични стъкла 707,29 1 383,33 1 660,00 

PAD Пакет "Техника" 
 AIRMATIC въздушно окачване с ADS PLUS (489) ~ завиваща задна ос (201) с ъгъл на отклонение до 4,5° 2 858,98 5 591,67 6 710,00 
PAV Пакет "Зима"  
 ел. отопляем волан (443) ~ отопление на дюзите и миещата течност за чистачките (875; вкл. отопление на тръбопроводите и резервоар с обем 3,5 литра) 368,55 720,83 865,00 

 
1 срок на валидност на Mercedes me услугите: 36 месеца от датата на първа регистрация; услугите трябва да бъдат активирани в портала Mercedes me; срокът може да бъде удължен през портала Mercedes me (http://www.mercedes.me) 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

PAX DIGITAL LIGHT с проекционни функции /в комбинация с PDD, серия/ 
в допълнение към съдържанието на код P35:  
проекционна функция за линии (30U), напр. водещи линии при участък от пътя в ремонт ~ проекционна функция за символи (42U), напр. за корекция при неволно напускане на лентата, 
приближаване на знак „Стоп“ или погрешно навлизане в еднопосочен участък и др. ~ проекционна функция за анимации (43U) при отключване и заключване на автомобила --,--- --,--- --,--- 

PBG MBUX Навигация Premium /серия/ 
 навигация от твърд диск (365) вкл. what3words система за адресиране с 3 думи ~ навигационна карта със сателитен изглед ~ подготовка за Live Traffic Information и Car-to-X-

Communication, вкл. показване на тунел за автомобили със специален режим и активно предупреждение за достигане края на задръстване 1 ~ бързо онлайн изчисление на маршрут с 
непрекъснато отчитане на актуалната пътна обстановка по целия път с показване и възможност за избор на алтернативни маршрути ~ функция Send2Car за изпращане на дестинация от 
смартфон към навигационната система на автомобила, напр. за ресторанти или забележителности ~ безплатни актуални картови данни 2 през Mercedes me с „Over-the-Air” 
актуализация за актуалния регион, или за всички региони с USB флаш памет ~ подготовка за Навигационни услуги (01U): локално търсене (свободно търсене на интересни точки (POI) и 
адреси, онлайн търсене (напр. медии, радио, интернет резултати, ресторанти и др.), показния върху картата (информация за времето и температурата, възможности за паркиране и др.) --,--- --,--- --,--- 

PBR Пакет „ENERGIZING Plus”  
 ENERGIZING програми за комфорт („Refresh“ (освежаване) | “Vitality” (жизненост) | „Warmth“ (топлота) | „Joy“ (радост) | „Comfort“ (комфорт) | “Training”: видео ръководства, напр. за 

отпускане на мускулатурата (само при спрял автомобил) | “Hints“: 3-минутна аудио информация за устойчива грижа за здравето и подобряване на благосъстоянието във 
всекидневието; за следните зони на тялото: глава, рамене, горна част на тялото, долна част на гърба и таза) ~ ENERGIZING COACH: за интелигентен избор на ENERGIZING комфортна 
програма, отговаряща на пътната ситуация и кондицията на водача ~ мултиконтурни предни седалки (399; електропневамитчни лумбални опори, 4 посочни ~ масажна функция 
посредством 8 надуваеми камери в седалката и облегалката ~ масаж посредством 4 виброелемента в седалката (само за водача) ~ 6 масажни програми за водача ~ 4 масажни седалки 
за пътника) ~ климатизирани предни седалки (401) ~ пакет „AIR-BALANCE“ (активно йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето ~ подобрена филтрация на въздуха) ~ специфични 
програми на амбиентното осветление 2 217,73 4 337,50 5 205,00 

    

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)  

444 HEAD-UP Display /в комбинация с PDD – серия/ 

превръща челното стъкло в дигитален кокпит, като визуализира на важна за водача информация на челното стъкло2 (указания от навигационната система с 
графика и текст, актуална скорост, автопилот или ограничител на скоростта, предупреждения, входящи обаждания, съобщения от асистиращите системи (лента за 
движение, мъртва зона, кормилен асистент, асистент за пътните знаци), индикация при намесата на ESP® и др.)

 
~ възможност за индивидуална настройка на 

съдържанието, височината на картината и яркостта 1 014,06 1 983,33 2 380,00 

513 Асистент за разпознаване на пътни знаци /само с PBG/ 302,52 591,67 710,00 

33U Дистанционни услуги PLUS /серия/ 
дистанционно изтегляне статуса на автомобила (показва пробег, налягане на гумите, ниво на течността за чистачките и др.) ~ програмиране на независимото стационарно 
отопление/вентилация (само с код 228) ~ дистанционно отключване и заключване на вратите и следене на състоянието ~ дистанционно отваряне/затваряне на прозорците и люка 
(само с 413/414) вкл. положение вентилация ~ персонализация (запазване на настройки като предпочитани радиостанции, цели в навигацията и др. в профила на водача и 
възможност за тяхното прехвърляне в друг автомобил със същото поколение мултимедийна система) ~ откриване на паркиран автомобил и пешеходен маршрут до него (в радиус 
от 1,5 км) ~ локализиране на автомобил (показва географските координати на автомобила; функцията може да бъде деактивирана от мултимедийната система) ~ географско 
ограничаване (изпраща push-notificaiton при пресичане на ръчно дефинирана географска зона) ~ зашита на портфейла (информира посредством push-notificaiton включване или  
изключване на запалването и придвижване на автомобила извън дефиниран радиус от 1, 2,5 или 5 км) ~ откриване на паркиран автомобил (активиране на мигачите на 
автомобила за по-лесно откриване на паркинг) ~ лимит на скоростта (уведомява при превишаване на предварително зададен лимит на скоростта) ~ Send2Car (изпраща 
координати и целева дестинация до навигационната система) ~ мениджмънт при произшествие или авария (осъществява връзка с център за обслужване на клиенти за оказване 
на помощ в съответствие с възникналата ситуация) ~ управление на техническото обслужване (проактивно изпращане на данни за необходимите сервизни операции до избран 
Mercedes-Benz обслужващ сервиз с цел последващо координиране и запазване на час за обслужване) ~ отдалечена автомобила диагностика (позволява по-добра поддръжка в 
сервиза, като дава възможност на избрания от клиента Mercedes-Benz обслужващ сервиз да изтегля краткия диагностичен тест преди предстоящо влизане на автомобила в 
сервиза) ~ актуализация на софтуер (възможност за актуализиране на софтуера на електронни блокове, без необходимостта от посещение в сервиз) --,--- --,--- --,--- 

 
1 срок на валидност на Mercedes me услугите: 36 месеца от датата на първа регистрация; услугите трябва да бъдат активирани в портала Mercedes me; срокът може да бъде удължен през портала Mercedes me (http://www.mercedes.me) 
2 Обхватът на показваната информация зависи от наличното в автомобила оборудване. 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

537 Цифров радио-тунер (DAB) /серия/ 
поддържани стандарти: DAB, DMB, DAB+ --,--- --,--- --,--- 

72B Пакет "USB Plus"  
 допълнителни USB-C портове: 2 бр. на централната конзола (бързо зареждане и трансфер на данни), 2 бр. под централния подлакътник (бързо зареждане и 

трансфер на данни), 2 бр. в задната част на централния подлакътник (бързо зареждане) ~ контакт 12 V за задните места  306,78 600,00 720,00 

75B Пакет "USB" /серия/ 
допълнителни USB-C портове: 2 бр. под централния подлакътник (бързо зареждане и трансфер на данни) --,--- --,--- --,--- 

810 Озвучителна система Burmester® 3D surround sound 

15 говорителя с индивудален усилвателен канал ~ DSP-усилвател с изходна мощност 710 вата (2 x 120 вата, 7 x 50 вата, 6 x 20 вата) ~ 2 широкоспектърни 
говорителя в предната част за 3D-Sound ~ Frontbass технология с интегрирани в контрукцията на купето говорители за ниски честоти ~ оптимизация на звука за 
предните, задните или всички места в автомобила ~ 2 звукови профила: „Pure“ и „3D-Sound“ за създаване на виртуално пространствено звучене, вкл. 
поддръжка на многокални формати за естествен Surround-Sound ~ еквайлазер за настройка на ниски, средни и високи честоти ~ шумова компенсация (VNC) 1 035,37 2 025,00 2 430,00 

853 Озвучителна система ADVANCED 

9 говорителя: 4 говорителя за средни честоти, 2 говорителя за високи честоти, 2 говорителя с Frontbass технология, 1 централен говорител ~ изходна мощност 225 вата 0,00 0,00 0,00 

U19 MBUX наложена реалност за навигация /само с PBG/ 400,51 783,33 940,00 
    

207 Активен асистент за дистанция DISTRONIC 409,03 800,00 960,00 
228 Независимо стационарно отопление 1 250,53 2 445,83 2 935,00 

260 Без типов надпис на задния капак 0,00 0,00 0,00 

293 Странични въздушни възглавници за задните места 383,47 750,00 900,00 

301 Пепелник в поставката за чаши  29,82 58,33 70,00 

313 Щори за стъклата на задните врати  255,65 500,00 600,00 

401 Климатизирани предни седалки (отопление и вентилация) /не с тапицерия 301/601; в комбинация с PBR – серия/ 798,89 1 562,50 1 875,00 
413 Панорамен електрически люк /в комбинация с PDD – серия/ 1 455,05 2 845,83 3 415,00 

524 Защитно опаковане /само с външен цвят magno/ 0,00 0,00 0,00 

550 Теглич вкл. ESP® с функция за стабилизация на прикачен товар 999,15 1 954,17 2 345,00 

553 Асистент за маневриране при скачено ремарке /само с 550/ 357,90 700,00 840,00 

682 Пожарогасител, монтиран на седалката на водача 112,91 220,83 265,00 

70B Сигнална жилетка за водача 0,00 0,00 0,00 

846 Странични степенки с гумени бутони, алуминиева оптика 481,47 941,67 1 130,00 
872 Ел. отопление на задните седалки 357,90 700,00 840,00 

U26 Плюшени стелки с надпис „AMG” /в комбинация с P29 – серия/ --,--- --,--- --,--- 

U29 Спирачна система с по-големи спирачни апарати на предната ос  
  - в комбинация с P31 

255,65 

0,00 

500,00 

0,00 

600,00 
0,00 

U34 Табло и горни панели на вратите в кожа ARTICO с напа оптика  
  - в комбинация с P31 

470,81 

0,00 

920,83 

0,00 

1 105,00 
0,00 

U40 Разделителна мрежа, демонтируема (за обезопасяване на купето и отделянето му от багажното отделение) 123,56 241,67 290,00 
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Специални изпълнения /само за GLC 300 de 4MATIC, GLC 300 e 4MATIC и GLC 400 e 4MATIC/ 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

82B Система за зареждане с променлив ток (AC charging, 11 кВт) /серия/ --,--- --,--- --,--- 
83B Система за зареждане с прав ток (DC charging, 60 кВт) 511,29 1 000,00 1 200,00 

B53 Акустична защита за зоната около автомобила /серия/ --,--- --,--- --,--- 

B30 Кабел за зареждане за домашен контакт, 5 м, прав (до 1,8/2,3 кВт (230 V / 10 A), контакт от тип E/F CEE 7/7) 0,00 0,00 0,00 

B80 Кабел за зареждане за домашен контакт, 8 м, прав (до 1,8/2,3 кВт (230 V, 1 фаза, 10 A), контакт от тип E/F CEE 7/7) 72,43 141,67 170,00 

B32 Кабел за зареждане за индустриален контакт, 5 м, прав (до 3,6 кВт; 230 V, 1 фаза, 16 A; контакт от тип IEC60309 CEE 16/3) 244,99 479,17 575,00 
B82 Кабел за зареждане за индустриален контакт, 8 м, прав (до 3,6 кВт; 230 V, 1 фаза, 16 A; контакт от тип IEC60309 CEE 16/3) 276,95 541,67 650,00 

9B2 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 5 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A) 244,99 479,17 575,00 

9B3 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A) 276,95 541,67 650,00 

9B6 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 5 метра, прав (до 22 кВт, Type 2, 3 фази, 32 A) 244,99 479,17 575,00 

9B7 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 22 кВт, Type 2, 3 фази, 32 A) 276,95 541,67 650,00 
 

Сервиз и услуги 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

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. 507,03 991,67 1 190,00 
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Гуми и джанти 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

690 Аварийно резервно колело 255,65 500,00 600,00 

B12 Комплект инструменти (за смяна на гума)  0,00 0,00 0,00 

B51 TIREFIT /не с 690/ 0,00 0,00 0,00 

R31 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 спици  0,00 0,00 0,00 

R32 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 спици /само за Plug-in Hybrid, серия/ --,--- --,--- --,--- 

R38 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици  255,65 500,00 600,00 

R82 Алуминиеви джанти 19'' (48,3 см), дизайн 5 спици 769,07 1 504,17 1 805,00 

R39 Алуминиеви джанти 19'' (48,3 см), дизайн 5 спици /само за Plug-in Hybrid/ 769,07 1 504,17 1 805,00 

R41 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 10 спици  255,65 500,00 600,00 

R42 Алуминиеви джанти 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно и полирани  1 536,01 3 004,17 3 605,00 

R74 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно и полирани /серия/ --,-- --,--- --,--- 

RRD Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 спици с гуми смесен размер 0,00 0,00 0,00 

RRE Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 спици, лакирани в черно и полирани 
 - в комбинация с P55 

306,78 
0,00 

600,00 
0,00 

720,00 
0,00 

RRH Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 спици /в комбинация с P31 – серия/ 1 126,97 2 204,17 2 645,00 

RRI Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 спици, лакирани в черно и полирани /в комбинация с P31+P55 – серия/  
 - в комбинация с P31 

1 433,75 
306,78 

2 804,17 
600,00 

3 365,00 
720,00 

RRM Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици с гуми смесен размер 769,07 1 504,17 1 805,00 

RRN Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици, лакирани в черно и полирани с гуми смесен размер 
 - в комбинация с P31+P55 

1 075,85 
871,33 

2 104,17 
1 704,17 

2 525,00 
2 045,00 

RRP Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици с гуми смесен размер 
  - в комбинация с P31 

1 896,04 
769,07 

3 708,33 
1 504,17 

4 450,00 
1 805,00 

RRT Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици, лакирани в черно и полирани с гуми смесен размер 
  - в комбинация с P31  
  - в комбинация с P31+P55 

2 202,81 
1 075,85 

871,33 

4 308,33 
2 104,17 
1 704,17 

5 170,00 
2 525,00 
2 045,00 

RVO Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно и полирани 973,59 1 904,17 2 285,00 

RVP Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно и с полиран борд 
  - в комбинация с P31+P55 

1 484,88 
1 178,10 

2 904,17 
2 304,17 

3 485,00 
2 765,00 

RVU Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно и полирани 
  - в комбинация с P31 

2 100,56 
973,59 

4 108,33 
1 904,17 

4 930,00 
2 285,00 

RVV Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно и с полиран борд 
  - в комбинация с P31 
  - в комбинация с P31+P55 

2 611,85 
1 484,88 
1 178,10 

5 108,33 
2 904,17 
2 304,17 

6 130,00 
3 485,00 
2 765,00 

65R Алуминиеви джанти 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици  769,07 1 504,17 1 805,00 

78R Алуминиеви джанти 19'' (48,3 см), дизайн 10 двойни спици  769,07 1 504,17 1 805,00 
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Гуми и джанти 
  
    

 

    

   

Код: R74 | 18’’ Код: R32 | 18’’ Код: RRH | AMG 19’’ Код: RRI | AMG 19’’    

Серия Серия: Plug-in Hybrid Серия: P31 Серия: P31+P55    
 

      

 

Код: R31 | 18’’ Код: R38 | 18’’ Код: R41 | 18’’ Код: R39/R82 | 19’’ Код: RRD | AMG 19’’ Код: RRE | AMG 19’’  
 

       
Код: 65R | 20’’ Код: 78R | 20’’ Код: R42 | AMG 20’’ Код: RRM/RRP | AMG 20’’ Код: RRN/RRT | AMG 20’’ Код: RVO/RVU | AMG 20’’ Код: RVP/RVV | AMG 20’’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички цени за препоръчителни. Тази ценова листа важи от 18.04.2023 г. до промяната ѝ. #804 
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