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Prijs Mercedes-Benz E 420 CDI bekend & introductie E-Klasse Editions

·	E-Klasse met krachtige V8-dieselmotor gaat € 96.800 kosten 
·	Indrukwekkende prestaties: 231 kW/314 pk en 730 Nm koppel
·	Mercedes-Benz E-Klasse Business Edition en Select Edition bieden voordeel

Mercedes-Benz heeft de verkoopprijs bekendgemaakt van de nieuwe E 420 CDI, die dit najaar op de markt komt. De nieuwe uitvoering, die wordt aangedreven door de krachtigste V8-dieselmotor die momenteel in dit segment leverbaar is, gaat op de Nederlandse markt € 96.800 kosten. De 231 kW/314 pk sterke V8-motor is goed voor een maximum koppel van maar liefst 730 Nm, dat al beschikbaar is vanaf een toerental van 2.000 omw./min. Hiermee accelereert de nieuwe E 420 CDI in slechts 6,1 seconden van 0-100 km/u, terwijl de topsnelheid bij 250 km/u ligt. Het gemiddeld brandstofverbruik bedraagt 9,3 liter per 100 km. Standaard wordt dit nieuwe diesel-topmodel onder andere geleverd met een onderhoudsvrij diesel partikel filter, de zeventraps automatische transmissie 7G-TRONIC en AIRMATIC luchtvering.

Bovendien zijn nu op de 4- en 6-cilindermodellen van de Mercedes-Benz E-Klasse de Business Edition en de Select Edition leverbaar. Deze uitvoeringen zijn voorzien van een extra rijke uitrusting en bieden aanmerkelijk voordeel. Zo beschikt de Business Edition bij een pakketprijs van € 995 over parameter-stuurbekrachtiging, telefoonvoorbereiding, navigatie (Audio 50 APS), de elektronische parkeerhulp PARKTRONIC, een met leer bekleed stuurwiel en dito versnellingspook en 16 inch lichtmetalen velgen. 
Het voordeel voor de klanten bedraagt hierbij € 5.227. De Select Edition wordt voor een pakketprijs van € 4.990 uitgevoerd met automatische transmissie, PARKTRONIC, telefoonvoorbereiding, navigatie (Audio 50 APS), elektronische 4-zone klimaatregeling THERMOTRONIC, parameter-stuurbekrachtiging en LINGUATRONIC, de Nederlandse spraakbesturing voor het audio-, navigatie- en communicatiesysteem. Bij dit pakket kan het voordeel oplopen tot € 4.468. 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en BPM.
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