De E 220 d Lease Edition vanaf € 56.495,-.
Standaard al zeer rijk uitgerust, met een voordeel van ruim € 4.000,-!
U least de complete E-Klasse Lease Edition al vanaf € 989,- per maand.

Bijtelling vanaf € 399,-** per maand.
Lease Edition prijslijst. Geldig vanaf 14 april 2016.

v.a. 21% bijtelling

De E 220 d Lease Edition vanaf € 56.495,-.
of lease vanaf € 989,-* per maand.
21% bijtelling
Type
Versnellingsbak
			
E 220 d Limousine Lease Edition

9G-TRONIC

Vermogen
kW (pk)/Nm

CO2-emissie
(g/km)/bijtelling

NCP
(€)

BTW
(€)

BPM
(€)

Consumentenprijs		
(€)

143 (194)/400

102 / 21%

42.342

8.892

5.261

56.495

Standaarduitrusting van de E-Klasse Lease Edition - Line AVANTGARDE (Exterieur)

- 43,2 cm (17 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen in himalayagrijs (R43)
- Grille met geïntegreerde Mercedes-Benz ster en twee lamellen in zilver
- Uitlaat met twee in de achterbumper geïntegreerde uitlaatsierstukken

- Chroomaccenten o.a.: sierlijst bovenkant portieren, grille met
chroomrand en boven diffusor achter
- AGILITY CONTROL-onderstel (677) 15 mm verlaagd

Standaarduitrusting van de E-Klasse Lease Edition - Line AVANTGARDE (Interieur)

- Comfortsportstoelen met horizontale banen in lederlook ARTICO/Stof Norwich
- Keuze uit drie kleurconcepten: zwart, notenbruin/zwart of macchiatobeige/zwart
- Sierdelen in aluminium trapeziumgeslepen (739)

- Interieurverlichting aanvullend met sfeerverlichting in 64 kleuren
- Multifunctioneel stuurwiel in nappaleder, met touch control-buttons
- Analoge klok op de middenconsole (246) & brillenvak in de dakconsole

Tevens inbegrepen bij de standaarduitrusting van de E-Klasse Lease Edition

Navigatiesysteem Garmin® MAP PILOT (357)

LED High performance koplampen (632)

Mercedes-me connect - Remote Online (11U)

Park Pilot met achteruitrijcamera (235)

Spiegelpakket (P49): automatisch dimmende
binnen- en linkerbuitenspiegel. Buitenspiegels
elektrisch inklapbaar

Stoelverwarming voor (873)

Tevens standaard
- DYNAMIC SELECT: selectie van de vijf
rijprogramma’s
- Live Traffic Information (B54)
- Grote brandstoftank 66l (916)

- Zitcomfortpakket (P65) incl. zittingsdiepte
verstelling en lendesteun
- Keyless start
- Automatische airconditioning met 2-zones

- Achterbank in delen neerklapbaar (287)
- ATTENTION ASSIST
- Opbergpakket (30P) incl. bekerhouders voor
- Actieve remassistent

Individualiseer uw E-Klasse Lease Edition.
Verrijk uw Lease Edition met het Technologypakket (DK5) voor € 3.695 - uw extra voordeel € 649,-

Widescreen cockpit (464)

COMAND Online (531)

Head-up display (463)

Verrijk uw Lease Edition met het Prestige pluspakket (DK4) voor € 6.800 - uw extra voordeel € 2.511,-

Multibeam LED koplampen (P35)

Dodehoekassistent (234)

Parkeerpakket 360°-camera (P44)

Lederen bekleding naar keuze

Burmester® Surround-Soundsysteem (810)

Panoramaschuifdak (413)

- Touchpad (448)

- Memorypakket (275)

Optionele uitrustingsmogelijkheden voor uw E-Klasse Lease Edition

Tevens 21% bijtelling
Multibeam LED koplampen (P35)
€ 1.313

45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen (R31)
€ 1.150

Parkeerpakket met 360°-camera
(P44)
€ 726

Burmester® SurroundSoundsysteem (810)
€ 1.029

Rijassistentiepakket Plus (P20)
€ 2.904

Dodehoekassistent (234)
€ 545

Panoramaschuifdak (413)
€ 2.142

Keyless-GO pakket (P17)
€ 1.464

- Digitale radio (DAB) (537)
€ 496

- Antidiefstalpakket (P54)
€ 532

- Metallic lak (naar keuze)
vanaf €1.053

- Sierdelen in Essenhout
bruin openporig (H09)
€ 290

- Lederen bekleding
(naar keuze)
€ 2.093
- Sierdelen in Essenhout
zwart openporig (736)
€ 290

- T rekhaak met ESP®- aanhangwagenstablisisatie
(550) € 1.101
- Interieurhemel in stof
zwart (51U)
€ 424

Tevens optioneel mogelijk

Technische gegevens		
		

E 220 d Limousine Lease Edition

Aantal cilinders/cilinderopstelling

4-in-lijn

Transmissie

9G-TRONIC

Cilinderinhoud (cm )

1.950

3

Max. vermogen (kW/pk) bij t/min1

143 (194) /3.800

Max. koppel (Nm bij t/min)

400/1.600 -2.800

Acceleratie 0-100 (km/u)

7,3

Topsnelheid ca. (km/u)

240

Bandenmaat voor

225/55 R17

Bandenmaat achter

225/55 R17

1

Brandstof

diesel

Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)

3,9 (4,0-3,9)

Brandstofverbruik gecombineerd (km/l)2

25,6 (25,0-25,6)

CO2-emissie (g/km)

102 (105-102)

Emissieklasse

Euro 6

2

2

Tankinhoud (l)

66

Bagageruimtevolume (l)3

540

Leeggewicht (kg)4

1.580

Max. totaalgewicht (kg)

2.320

Aanhangw.gew. ongeremd/geremd (kg)

750/2.100

Type
Velgcode
			

Bandenmaat

CO2-uitstoot
(g/km)

Verbruik
Energielabel
(l/100km)		

BPM correctie

Bijtelling		

E 220 d Limousine Lease Edition

R43

225/55 R17

102

3,9

B

€0

21%

E 220 d Limousine Lease Edition

R31

245/45 R18

105

4,0

B

€ 466

21%

1) O
 pgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie.
2) D
 e opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening VO [EG] 715/2007 in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Het praktijkverbruik kan daarom
afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijvoorbeeld ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren daarom ‘Het Nieuwe Rijden’. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
3) Opgaven volgens richtlijn 2007/46/EG in de huidige versie.
4) Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/47/EG voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90% gevuld, bestuurder
68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen. valt in de regel echter 100 kg hoger uit. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.

E-Klasse Lease Edition: 3,9 - 4,0 l/100 km, 25,6 - 25,0 km/l. CO2-uitstoot 102 - 105 g/km.
U rijdt de E-Klasse Lease Edition vanaf € 56.495,- incl. BPM en BTW en excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Kijk voor kosten en leveringsvoorwaarden op mercedes-benz.nl.
*Leasetarief per maand voor E 220 d Lease Edition exclusief BTW op basis van Operationele Service Lease, looptijd 60 maanden, 30.000 km per jaar. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht.
**Netto bijtelling op basis van 40,4% inkomstenbelasting. De genoemde bedragen zijn rekenvoorbeelden. Kijk voor meer informatie op www.mercedes-benz.nl.
Deze leaflet is een nationale uitgave. De getoonde (internationale) afbeeldingen kunnen afwijken van de nationaal geldende standaard- en leverbare uitvoeringen.
De getoonde uitrusting en consumentenprijzen gelden per modeljaar 807 vanaf productie juni 2016. Prijswijzigingen voorbehouden.

