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De GLK op zijn scherpst
	Nieuwe GLK 200 CDI leverbaar vanaf € 41.950
Nieuwe CDI-motor met 143 pk verbruikt slechts 5,8 l/100 km: C-label

	Ook leverbaar in Business Class uitvoering

De Mercedes-Benz GLK dankt zijn succes aan zijn ‘scherpe randjes’; met zijn karaktervolle, stoere uitstraling is hij zeer herkenbaar en wars van modieus design. Bijkomende voordelen van het markante uiterlijk zijn een makkelijke instap, een aangenaam hoge zitpositie en uitstekend zicht. De nieuwe GLK 200 CDI is ook op andere fronten uitermate scherp. De krachtige (105 kW/143 pk) nieuwe 2,1-liter common-rail turbodieselmotor koppelt hoge prestaties aan een gemiddeld verbruik van slechts 5,8 l/100 km. Daarmee is de GLK 200 CDI goed voor een groen C-label. De scherpte zit hem ook in de tarieven. De GLK 200 CDI is namelijk leverbaar vanaf € 41.950. Leasen kan vanaf € 985/maand. Voor zakelijke rijders is er de Business Class-uitvoering. 

De GLK 200 CDI beschikt over de nieuwe 2,1-liter CDI-krachtbron. Deze motor is in de GLK goed voor een vermogen van 105 kW (143 pk) en een riant koppel van 350 Nm. Dit leidt tot aansprekende prestaties, die in alle comfort worden geleverd. De topsnelheid bedraagt 195 km/h en de sprint van 0-100 km/h duurt 10,5 seconden. Met een gemiddeld verbruik van slechts 5,8 l/100 km (goed voor een groen C-label) is de GLK 200 CDI bovendien helemaal van vandaag. De uitvoering met de 7G-TRONIC transmissie is goed voor een gemiddelde van 6,3 l/100 km (D-label). 

Compleet
De GLK 200 CDI beschikt over een complete standaarduitrusting met onder andere een zesversnellingsbak, radio/CD-speler, Bluetooth-telefonie, een automatische airconditioning met twee klimaatzones, 17-inch lichtmetalen velgen en NECK-PRO anti-whiplash-hoofdsteunen. Voor de zakelijke rijder heeft de Business Class-uitvoering in meer opzichten veel te bieden. In deze uitvoering 

wordt de standaarduitrusting uitgebreid met onder andere metallic lak, een navigatiesysteem, parkeersensoren vóór en achter en een alarmsysteem. De meerprijs voor dit alles bedraagt € 1.995 en dat betekent dat zakelijke rijders hiermee elk jaar weer een bijtellingvoordeel over € 3.000 realiseren. 

De GLK 200 CDI wordt in de nazomer in Nederland verwacht en is nu al bestelbaar. De prijslijst vermeldt een tarief vanaf € 41.950. Ook de leasetarieven zijn scherp: Mercedes-Benz Financial Services biedt de GLK 200 CDI aan voor een maandbedrag vanaf € 985.


Contact: 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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