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GLK-Klasse: bestellen met voorkennis
In oktober start de levering van de nieuwe Mercedes-Benz GLK-Klasse. Voor wie er gelijk bij wil zijn, is het goed te weten dat deze sterke persoonlijkheid met onmiddellijke ingang is te bestellen. De prijzen van de auto én van het aantrekkelijke Comfortpakket zijn inmiddels bekend. De GLK is er vanaf € 52.600.
De nieuwe GLK-Klasse van Mercedes-Benz is de nieuwe trendsetter onder de compacte SUV’s. Dat maakt hij op het eerste gezicht duidelijk met zijn krachtige en eigenzinnige uiterlijk, dat verwijst naar de G-Klasse, de aartsvader van de Mercedes-Benz SUV-familie. Maar ook de geavanceerde techniek maakt indruk. Alle modellen zijn standaard uitgevoerd met het efficiente 4MATIC permanente vierwielaandrijvingsysteem met tussenbak in combinatie met de hightech 7G-TRONIC-transmissie. Dankzij het AGILITY CONTROL-chassis kiest de GLK automatisch de juiste onderstelafstemming voor de (rij)-omstandigheden van dat moment. Zodoende is de GLK uitermate capabel in het terrein zonder dat dit ten koste gaat van het comfort op ‘verhard’. 
Krachtige efficiency 
In de GLK-klasse debuteert de krachtige 2,2-liter BlueEFFICIENCY dieselmotor in de GLK 220 CDI. De gloednieuwe viercilinder met common-rail inspuiting en twee turbo’s levert een vermogen van 125 kW/170 pk en een koppel van maar liefst 400 Nm (vanaf 1.400 tpm). Daarmee koppelt hij hoge prestaties aan een gemiddeld verbruik van slechts 6,9 l/100 km. Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 183 g/km. Mede dankzij de toepassing van een oxidatiekatalysator en een onderhoudsvrij dieselpartikelfilter voldoet deze nieuwe motor nu al aan de toekomstige EU5 emissienorm. Volgens de huidige regelgeving zal de GLK 220 CDI een voor dit type auto gunstig energielabel D krijgen. De prijs van de GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY is vastgesteld op € 52.600.

Breed gamma V6-motoren
De nieuwe Mercedes-Benz GLK is er ook met krachtige en soepele zescilindermotoren. De GLK 280 met zijn 170 kW/231 pk sterke drieliter V6-benzinemotor staat in de prijslijst voor € 57.600. De GLK 350 is met 200 kW/272 pk de krachtigste benzineversie. Voor dit model geldt een prijs van € 61.600. De GLK 280 voldoet evenals de GLK 350 aan de EU5-norm. 
De GLK 320 CDI is de topversie binnen het dieselgamma. Zijn V6 levert een vermogen van 165 kW/224 pk en het koppel bedraagt 540 Nm. Ondanks de hoge prestaties (topsnelheid 220 km/h, 0-100 in 7,5 seconden) verbruikt deze uitvoering slechts 7,9 liter diesel per 100 kilometer. De GLK 320 CDI staat in de prijslijst voor € 61.600 (alle prijzen inclusief BTW en BPM).
Comfort van hoog niveau
De nieuwe GLK-Klasse valt ook op door zijn complete uitrusting. De 7G-TRONIC automatische versnellingsbak is bijvoorbeeld uniek in dit segment. Alle modellen zijn bovendien standaard uitgevoerd met THERMATIC klimaatregeling (twee zones), hoogte- en diepteverstelling van de stuurkolom, deels elektrische bediening van voorstoelen , het Audio 20-geluidssysteem met radio/CD-speler, een Bluetooth-handsfreefunctie voor de mobiele telefoon en cruise control met SPEEDTRONIC.
Tegen een meerprijs van € 3.590 is het Comfortpakket beschikbaar. Dan wordt de uitrusting (verder) uitgebreid met een alarmsysteem, Audio 50 APS navigatie, parkeersensoren, regensensor en verwarmde ruitensproeiers.
Onderkant formulier
Per Peschar, Telefoon: +31- (0)30-247-1920
E-mail: per.peschar@daimler.com 

Meer informatie en beeldmateriaal van Mercedes-Benz is beschikbaar via internet op http://media.mercedes-benz.nl
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