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Het historische besef van de nieuwe CLS
	CLS Edition 125! ter ere van 125-jarig bestaan Mercedes-Benz
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CLS 350 BlueEFFICIENCY met A-label

Prijzen vanaf € 79.900 – vanaf nu te bestellen

De nieuwe Mercedes-Benz CLS-Klasse is leverbaar in een speciale Edition 125!  uitvoering om te vieren dat het merk Mercedes-Benz in 2011 125 jaar bestaat. De jubileumeditie biedt veel extra’s tegen een zeer scherpe meerprijs – indien voor de introductie in januari 2011 besteld zelfs met een extra attractieve meerprijs van slechts € 990. De nieuwe CLS wordt in eerste instantie geleverd als CLS 350 BlueEFFICIENCY met A-label en als CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY met B-label. De prijslijst vermeldt bedragen vanaf 
€ 79.900.

De nieuwe CLS loopt net als zijn voorganger weer een complete generatie voor op de concurrentie. Zijn vormgeving is van een adembenemende schoonheid, het interieur verraadt pure klasse en ook in technologisch opzicht is hij wederom de nieuwe maatstaf in het segment dat hij in 2003 zelf creëerde. De nieuwe CLS beschikt over geavanceerde veiligheidsvoorzieningen als Active Blind Spot Assist en Active Lane Keeping Assist en daarbij is het de eerste Mercedes-Benz die met volledig dynamische LED-hoofdverlichting leverbaar is. 

De nieuwe piketpaaltjes van BlueEFFICIENCY 
Ook op het gebied van efficiency worden de piketpaaltjes door de nieuwe CLS verzet. De nieuwe modellen zijn tot wel 25% zuiniger dan hun voorgangers. Bij de marktintroductie eind januari is de vierdeurs coupé leverbaar als CLS 350 BlueEFFICIENCY (225 kW/306 pk) met een A-label en als CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY (195 kW/265 pk) met een B-label. Kort daarna volgt ook de CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY. De 140 kW (204 pk) sterke biturbo-dieselmotor van dit model wordt net als de zescilinder motoren gekoppeld aan de nieuwe 7G-TRONIC PLUS automatische transmissie met stop-/startfunctie. Hierdoor heeft de CLS 250 CDI een gemiddeld verbruik van slechts 5,1 l/100km (CO2: 134 g/km) en is daarmee ook goed voor een A–label. 


CLS Edition 125!
De nieuwe CLS komt op de markt in 2011 – het jaar dat Mercedes-Benz zijn 125-jarige bestaan viert. De CLS viert dat feest mee met de Edition 125! uitvoeringen. De standaarduitrusting van de jubileummodellen is extra compleet door de toevoeging van Audio 50 APS DVD-navigatie met TMC, (Bluetooth) telefoonbediening, CD/DVD-speler, acht luidsprekers en AUX-aansluiting, een alarmsysteem inclusief interieurdetectie en hellingshoeksensor (SCM 3), Park Tronic System inclusief Advanced Parking Assist en een verwarmde ruitensproeierinstallatie. In verband met het 125-jarige bestaan van Mercedes-Benz wordt dit pakket extra’s bij bestelling voor de introductie eind januari 2011 aangeboden voor een meerprijs van slechts € 989 (normale meerprijs € 2.900).

De levering van de nieuwe CLS start eind januari 2011 met de volgende modellen, die standaard zijn uitgevoerd met de nieuwe 7G-TRONIC PLUS automatische transmissie:

CLS 350 BlueEFFICIENCY (225 kW/306 pk – A-label): € 79.900
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY (195 kW/265 pk – B-label): € 81.350


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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