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Officiële prijzen Mercedes-Benz S 600 en S 320 CDI bekend

S 320 CDI vanaf 95.300 euro
S 320 CDI Lang vanaf 106.200 euro
·	S 600 Lang vanaf 202.000 euro

Importeur DaimlerChrysler Nederland heeft de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe Mercedes-Benz S 320 CDI, S 320 CDI Lang en S 600 Lang. Deze drie limousines staan vanaf nu in de prijslijst voor respectievelijk € 95.300, € 106.200 en € 202.000. Dit zijn consumentenprijzen inclusief BTW en BPM.

De S 320 CDI is voorzien van een 3,2 liter V6-motor die goed is voor een vermogen van 173 kW/235 pk. Het maximum koppel van 540 Nm is beschikbaar tussen de 1.600 en 2.800 omw./min. De motor beschikt over CDI-technologie van de derde generatie met onder andere nauwkeurigere en snellere Piëzo-injectoren en een maximale inspuitdruk van 1.600 bar. Het door Mercedes-Benz ontwikkelde onderhoudsvrije diesel partikel filter behoort tot de standaarduitrusting. Net zoals de andere V6- en V8-uitvoeringen van de nieuwe S-Klasse is ook de S 320 CDI standaard voorzien van de wereldwijd unieke zeventraps automatische transmissie 7G-TRONIC.

Het topmodel uit de reeks, de S 600 Lang, wordt aangedreven door een 380 kW/517 pk sterke 5,5 liter biturbo twaalfcilindermotor met een opzienbarend koppel van 830 Nm. Dit laatste is beschikbaar vanaf 1.800 omw./min. 



De nieuwe S 320 CDI stoot minder schadelijke uitlaatgassen uit dan zijn voorganger. De emissie ligt tot maximaal 90 procent onder de score van het in 1999 geïntroduceerde model. Ook de uitstoot van uitlaatgas bij de S 600 ligt duidelijk onder de EU4-norm. Verder voldoet de nieuwe S-Klasse niet alleen aan de EU recyclingnorm van 85 procent die vanaf 2006 geldt, maar ook aan de norm van 95 procent recycling, die vanaf 2015 van kracht wordt. Mede op basis van deze resultaten is de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse de eerste auto ter wereld met een milieucertificaat volgens ISO 14062.

DISTRONIC PLUS en Nachtzicht-assistent
Net zoals alle andere uitvoeringen van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse zijn ook de 
S 320 CDI en S 600 voorzien van een riante standaarduitrusting. Daartoe behoren het integrale veiligheidssysteem PRO SAFE, dat alle beschikbare actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen die voor, tijdens en na een ongeval in werking treden, omvat. Tegen meerprijs zijn ook innovatieve assistentiesystemen zoals de Nachtzicht-assistent en de afstandsregeling DISTRONIC PLUS leverbaar. 

DISTRONIC PLUS is een cruise control met variabele afstandsregeling. Dit radargestuurde systeem werkt bij elke snelheid tussen 0 en 200 km/u en levert daarmee nog meer rijcomfort. Het revolutionaire Nachtzicht-assistent werkt met infrarood licht. Dankzij Nachtzicht-assistent worden voetgangers, fietsers, geparkeerde auto’s en andere obstakels veel eerder opgemerkt.

Internet 										P 212
Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is beschikbaar via internet op: http://media.daimlerchrysler.nl




