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De nieuwe C-Klasse: Alle prijzen
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Op de komende AutoRAI (29 maart-9 april) beleeft de nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse zijn nationale première. Hij is ruimer en veiliger dan ooit en dankzij AGILITY CONTROL toont hij aan dat comfort en sportiviteit wel degelijk in perfecte harmonie samen kunnen gaan. De nieuwe C-Klasse is leverbaar vanaf € 37.400 en via DaimlerChrysler Financial Services te leasen vanaf € 669 per maand.


De nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse wordt een van de belangrijkste publiekstrekkers van de AutoRAI. Niet alleen vanwege zijn fraaie uiterlijk, zijn veel ruimere interieur en riante standaarduitrusting, maar vooral omdat hij in zijn klasse de lat weer (veel) hoger legt als het gaat om comfort, dynamiek en veiligheid.

Unieke dynamiek
In de Mercedes-Benz C-Klasse debuteren diverse baanbrekende innovaties. Tot de belangrijkste hoort het AGILITY CONTROL onderstel. Dit ‘herkent’ de rijstijl en –omstandigheden en past de dempingskracht van de schokdempers daarop aan. Bij een rustige rijstijl resulteert dat in een soepel-comfortabele afstemming. Ook een pittige rijstijl wordt onmiddellijk door AGILITY CONTROL opgepikt. De schokdempers schakelen dan gelijk over op maximale dempingskracht en daarmee is de sportieve ‘set up’ een feit. De bestuurder krijgt onder alle omstandigheden maximale ‘feedback’ van de directe besturing en de korte en precieze schakelwegen. De nieuwe C-Klasse combineert hierdoor comfort en dynamiek zonder dat het nodig is voor (één van) beide compromissen te sluiten.

Altijd op niveau
De nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse wordt leverbaar in drie uitrustingsniveaus: Standaard, Elegance en Avantgarde. Alle modellen hebben hun eigen karakter en dat komt onder meer tot uiting in het uiterlijk. De Avantgarde-uitvoering bijvoorbeeld, is de eerste sedan van het merk met de Mercedes-Benz-ster in de grille. Dit stijlkenmerk was tot nu toe voorbehouden aan de sportmodellen. Tot de standaard veiligheidsuitrusting van alle uitvoeringen horen naast een knieairbag voor de bestuurder frontairbags, sidebags vóór, en windowbags ook ESP, ASR, ABS, NECK-PRO crashactieve hoofdsteunen, verwarmde buitenspiegels, automatische lichtschakeling, mistlampen vóór en automatische deurvergrendeling bij wegrijden. Alle modellen beschikken bovendien standaard over AGILITY CONTROL, vier elektrisch bedienbare ramen, airconditioning, elektrische hoogte- en lengte verstelling van de voorstoelen, NANO krasbestendige lak, en - voor de dieselmodellen- een dieselpartikelfilter. 

De prijzen
Voor de nieuwe C-Klasse is een breed motorenaanbod beschikbaar. De prijslijst begint bij € 37.400 voor de C180 Kompressor (115 kW/156 pk). Vervolgens is er de C200 Kompressor (135 kW/184 pk) voor € 39.900. De zescilinderreeks begint met de C230 (150 kW/204 pk) voor € 43.200. De C280 (170 kW/231 pk) staat te boek voor € 44.700 en de C350 (200 kW/272 pk) voor € 56.000. Het dieselgamma bestaat uit de C200 CDI (100 kW/136 pk) voor € 41.400, de C220 CDI (125 kW/170 pk) voor € 44.100; de zescilinder C320 CDI (165 kW/224 pk) staat voor € 52.600 in de prijslijst. Alle modellen zijn tegen een meerprijs van € 1.990 te voorzien van een comfortpakket dat bestaat uit onder meer de Parktronic parkeerhulp, een alarmsysteem, een regensensor en verwarmde ruitensproeiers.

Bij DaimlerChrysler Financial Services is de nieuwe C-Klasse te leasen vanaf € 669 per maand (op basis van 4 jaar en een jaarkilometrage van 20.000). Speciaal voor de (zakelijke) leasemarkt is bovendien de C 220 CDI Class beschikbaar.

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