Mercedes-Benz actievoorwaarden
Alle acties zijn geldig van 1 oktober t/m 31 december 2016, tenzij anders aangegeven.
Ambitionpakket




De actie is niet van toepassing op de Lease Editions C-Klasse Limousine en C-Klasse Estate, Night
Editions NGCC, AMG Sport Edition, CLA non-facelift en B-Klasse Electric Drive (250e) / NGD (200c)
modellen.
De actie is niet geldig in combinatie met:
 Privélease- Taxi-acties
 VIP/Diplomaten ondersteuning

Voorwaarden voor de zakelijke markt




De actie is alleen van toepassing op nieuw te bestellen / te configureren orders van de NGCC Lease
Editions
Niet van toepassing op Lease Editions C-Klasse Limousine, C-Klasse Estate, Night Editions NGCC, CLA
non-facelift Lease Editions en B-Klasse Electric Drive 250e Lease Edition
Niet in combinatie met overige acties

Zorgeloos rijden







Er is sprake van 2 jaar fabrieksgarantie, 1, 2 of 3 jaar aanvullende SterGarantie (afhankelijk van
gekozen pakket) en 3 jaar SterOnderhoud Plus (2 beurten).
De actie is van toepassing op de modellen A-Klasse, B-Klasse, CLA Coupé & Shooting Brake , GLA en CKlasse Limousine, C-Klasse Estate en C-Klasse Coupé.
De actie is niet van toepassing op Lease Editions, voertuigen met AMG-motoren en de B-Klasse
ED/NGD.
De actie is niet geldig in combinatie met Privélease en Taxi-acties.
Uw bijdrage inclusief BTW is afhankelijk van het gekozen pakket.
Genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en assurantiebelasting, gebaseerd op max. 25.000
km per jaar.

NGCC Night Editions




Geldig zolang de voorraad strekt (limited editions)
Niet geldig in combinatie met andere acties
Niet geldig in combinatie met:
 Corporate Sales ondersteuning o.b.v. Fleet- of Lease Account nummer / special & rental deals
 VIP/Diplomaten ondersteuning

B 250 e - Charge Package






Niet in combinatie met de B 250 e Lease Edition met modeljaar 805
Niet geldig in combinatie met Privélease
Niet geldig in combinatie met:
Corporate Sales ondersteuning o.b.v. Fleet- of Lease Account nummer / special & rental deals
VIP/Diplomaten ondersteuning

C-Klasse Estate voor de prijs van een C-Klasse Limousine



Actie is uitsluitend geldig op de C350 e Lease Edition Estate op voorraad
Opties af fabriek voor € 0,- niet geldig voor Line interieur en metallic lak

Widescreen Cockpit voor € 1.495,




De actie is geldig t/m 22 oktober 2016
Ook mogelijk in combinatie met de E 220 d Lease Edition
De actie is geldig voor de nieuwe E-Klasse Estate en Limousine (W213), zolang de voorraad strekt
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW

GLE AMG Sport Edition met ruim € 6.670,- klantvoordeel



Van toepassing op alle motoren m.u.v. Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC & GLE 63 4MATIC
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW

C-Klasse AMG Sport Edition met € 7.500,- klantvoordeel



Genoemde prijzen zijn inclusief BTW/BPM en zijn van toepassing op gepubliceerde motoren
Niet in combinatie met overige acties m.u.v. Zorgeloos Rijden

CLS AMG Sport Edition met ruim € 6.694 klantvoordeel




Genoemde prijzen zijn inclusief BTW
De actie is van toepassing op alle motoren
Niet in combinatie met overige acties

