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Rekenen op én met de E-Klasse Estate
Zakelijke rijders weten dat de Mercedes-Benz E-Klasse Estate een auto is waarop ze kunnen rekenen. Hij is ruim, representatief, comfortabel en betrouwbaar. Maar er valt ook mét de E-Klasse te rekenen. Dat zit hem in de gunstige restwaarde-ontwikkeling en de aangename leasetarieven. Daar komt nu een extra argument bij: de prijslijst van de nieuwe E-Klasse Estate Business Edition met zeer uitgebreide standaarduitrusting start onder de      € 50.000.
De nieuwe E-Klasse Estate Business Edition heeft twee belangrijke pluspunten die nauw met elkaar zijn verbonden. Hij beschikt om te beginnen over een zeer uitgebreide standaarduitrusting met onder andere metallic lak, COMAND APS navigatie met LINGUATRONIC, het Park Tronic System, telefoonvoorbereiding en een alarmsysteem. Ondanks dit uitgebreide pakket extra’s start de prijslijst van de E-Klasse Estate Business Edition bij € 49.949,- (E 200 KOMPRESSOR). De scherpe prijs zelf is plezierig, maar hij houdt ook de bijtelling voor zakelijke rijders binnen de perken.
Zakelijk maatwerk
De Mercedes-Benz E-Klasse Estate Business Edition is leverbaar met keus uit diverse motoren. Het gamma begint met de E 200 KOMPRESSOR met 135 kW/184 pk. Vervolgens zijn er de V6-modellen E 230 met 150 kW/204 pk (vanaf € 52.168) en E 280 met 170 kW/231 pk (vanaf € 55.703). 
En dan zijn er uiteraard de dieselmodellen. De E 200 CDI (100 kW/136 pk) start bij € 49.953, de E 220 CDI (125 kW/170 pk) is er vanaf € 53.673 en de zescilinder E 280 CDI (140 kW/190 pk) verlaat de showoom voor een zakelijk verantwoorde € 58.654. Alle uitvoeringen zijn ook leverbaar met ELEGANCE       (€ 990) of AVANTGARDE (€ 1.989), in combinatie met automatische transmissie en/of Sportpakket.

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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