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Persinformatie
Nieuwe generatie CLS fascinerender en bereikbaarder dan ooit
CLS: prijzen en prestige  
Vijf april start Mercedes-Benz met de levering van zijn nieuwste klassieker: de verder verfijnde CLS. De hele serie profiteert van gerichte verbeteringen en het leveringsprogramma wordt uitgebreid met de karaktervolle CLS 280. Daarbij zorgen de nieuwe Prestige en Prestige Plus-uitvoeringen voor een extra individuele touch.
De nieuwe Mercedes-Benz CLS is subtiel verfijnd. Zijn avantgardistische uiterlijk is op diverse punten aangescherpt. Hightech accenten als spiegelknipperlichten en achterlichten met LED-techniek springen daarbij direct in het oog. Het leveringsprogramma wordt uitgebreid met de CLS 280, die voorzien is van de soepele en krachtige (170 kW/231 pk) drieliter V6. Met deze motor is de CLS nu leverbaar vanaf € 74.500 (incl. BTW en BPM). Hiermee is de CLS bereikbaarder dan ooit. 
Het voordeel van Prestige
De CLS is nu ook leverbaar in Prestige- of Prestige Plus uitvoering. Prestige staat voor een aanvulling van de standaarduitrusting met metallic lak, een alarmsysteem, Audio 50 APS met navigatie en het Park Tronic System. De Prestige-uitvoering wordt aangeboden tegen een meerprijs van € 3.670. De Prestige Plus-modellen (meerprijs € 8.900) zijn ook nog eens uitgevoerd met onder meer Audio COMAND, lederen bekleding, stoelverwarming, Bi-Xenon adaptieve verlichting en afslagverlichting.
De prijslijst van de CLS begint dus bij € 74.500 voor de CLS 280. Uiteraard is hij er ook weer met een zuinige en krachtige dieselmotor; de CLS 320 CDI is leverbaar vanaf € 82.800. Dan is er de CLS 350 CGI met innovatieve directe brandstofinspuiting voor € 81.800 en de CLS 500 staat te boek voor € 106.000. Het topmodel, de CLS 63 AMG, staat in de prijslijst voor € 157.000.
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Meer informatie en beeldmateriaal van Mercedes-Benz is beschikbaar via internet op www.media.daimler.com/dcmedia-nl" www.media.daimler.com/dcmedia-nl
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