
Halvt elektrisk.
Helt fantastisk.
Privatleasa din laddhybrid.
Just nu från 3.295 kr/mån.

Bara en laddhybrid från Mercedes-Benz kan ge 
dig imponerande elektrisk räckvidd, elegant 
design, maximal komfort och säkerhet på 
toppnivå. Privatleasa till kampanjpris – gäller till 
och med den 30 november.

Modell Just nu – Businessleasing
A-Klass Laddhybrid från 3.295 kr/mån.
B-Klass Laddhybrid från 3.495 kr/mån.
CLA Laddhybrid från 3.695 kr/mån.
GLA Laddhybrid från 3.995 kr/mån.

Gäller begränsat antal.*
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PrivatLeasing hanteras av Mercedes Benz Finans Sverige AB (MBF) i samarbete med Mercedes Benz Sverige AB och auktoriserade agenter. Månadsavgiften inkluderar service och visas inkl. moms. Utöver detta debiteras 12,50 kr inkl. moms per mil som 
överstiger avtalad körsträcka. Den som leasar bilen är ansvarig för fordonsskatter. Installations  och administrationsavgift tillkommer. I det fall bilen utsätts för onormalt slitage tillkommer kostnader för detta. Bilen kan endast leasas via MBF. Du kan inte köpa 
bilen i slutet av leasingperioden. PrivatLeasing har en avtalad kontraktsperiod. Du kan säga upp kontraktet tidigare om det finns särskild grund men det kommer att innebära kostnader för dig. Kostnaden för bilförsäkring läggs till. Prata med din agent om 
Mercedes-Benz Bilförsäkring. Med reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förhöjd första hyra. Miljöbonus är inräknad i månadskostnaden. Bränsleförbrukning blandad körning enligt WLTP-körcykeln A 250 e 1,1-1,4 l/100km, 
CO2-utsläpp 24-31 g/km. Miljöklass Euro 6d TEMP-EVAP-ISC. A 250 e Sedan 1,0-1,3 l/100km, CO2-utsläpp 23-30 g/km. Miljöklass Euro 6d TEMP-EVAP-ISC. B 250 e 1,1-1,4 l/100km, CO2-utsläpp 24-31 g/km. Miljöklass Euro 6d TEMPEVAPISC. CLA Coupé 1,0-
1,3 l/100km, CO2-utsläpp 22-30 g/km. Miljöklass EURO 6D-ISC-FCM. CLA Shooting Brake 250 e 1,1-1,4 l/100km, CO2-utsläpp 25-32 g/km. Miljöklass EURO 6D-ISC-FCM. GLA 250 e 1,3-1,7 l/100km, CO2-utsläpp 30-38 g/km. Miljöklass Euro 6D-ISC-FCM. 
Förändring i utrustning kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Värdena avser grundutrustad bil. Bilen på bilden är extrautrustad. Med reservation för prisförändring och skrivfel. *Med reservation för slutförsäljning och varierande leveranstider.


