E-Klasse

Coupé Edition 1

Prijslijst. Geldig vanaf 1 januari 2017.

Sportiviteit en intelligentie
zijn één. Dat zie je niet vaak.
De E-Klasse Coupé Edition 1 is de eerste van een nieuwe generatie. Zijn sportiviteit
is overweldigend, zijn design stijlbepalend en zijn intelligentie grensverleggend
dankzij unieke innovaties zoals de optionele DRIVE PILOT. Deze bijzondere editie
onderstreept met veel details zijn exclusiviteit. Van de E-Klasse Coupé Edition 1
worden er wereldwijd maar 555 gebouwd.

De matte lak designo kasjmierwit magno doet het atletische, sportiefelegante design van de nieuwe E-Klasse Coupé perfect uitkomen. Een
opvallend contrast met de matte lak vormt de combinatie van AMG Line
exterieur en nightpakket. Daartoe behoren de diamond grille met
verchroomde pins en hoogglanzend zwarte lamel met chroomaccenten,
zwarte buitenspiegels, zwarte ruitframes en hoogglanzend zwarte,
glansgedraaide multispaaks lichtmetalen AMG-velgen.

De performance: schitterend.
De lak: mat.

Exclusiviteit inbegrepen.
Bij het instappen wordt u verwelkomd door de verlichte instaplijst. Uw voeten
landen als vanzelf op de pedalen in geborsteld rvs met rubbernoppen. Uw handen
omvatten het aan de onderzijde afgevlakte multifunctionele sportstuur met
greepgedeelte in microvezel DINAMICA en gegalvaniseerde stuurschakelpaddles.
De optionele widescreen cockpit met twee 31,2 cm (12,3 inch) displays en de
sierdelen in metaalstructuur trekken uw blikken naar zich toe. Welkom in de
E-Klasse Coupe Edition 1.

Sportiviteit unlimited.
Luxe met een moderne interpretatie: de vier stoelen zijn bekleed met sportief
nappaleder classicrood/zwart of diepwit/zwart. De sierdelen in metaalstructuur
en de middenconsole in zwarte pianolaklook passen er perfect bij. De sfeerverlichting
in 64 kleuren brengt het interieur ook 's nachts tot leven. Er hangt een vleugje
moderne luxe in de lucht: het AIR BALANCE-pakket met exclusieve parfum
DAYBREAK MOOD is standaard aan boord. Last but not least onderstreept het
Edition 1-embleem op de middenconsole de hoge exclusiviteit van dit speciale model.
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Prijzen en uitrustingen.

Netto catalogusprijs (”)

BTW (”)

Consumentenprijs (”)

•

10.900

2.289

13.189

11.350

2.384

13.734

INTERIEUR

EXTERIEUR

AMG Line interieur (P29) onder andere met sfeerverlichting (877)

AMG Line exterieur (P31) onder andere met diamond grille met pins in chroom, AMG-styling en uitlaat met twee
in de achterbumper geïntegreerde uitlaatsierstukken

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in nappaleder/microvezel DINAMICA, aan de onderzijde afgevlakt,
middelste greepgedeelte verdiept, met gegalvaniseerde stuurschakelpaddles en applicatie in zilverchroom
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50,8 cm (20 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen (RVR), zwart hoogglanzend, glansgedraaid8

Bekleding in nappaleder classicrood/zwart (897A)5 of nappaleder diepwit/zwart (895A)5

Nightpakket (P55) onder andere met lamel in de diamond grille in zwart hoogglanzend en buitenspiegels in zwart

Sierdelen in metaalstructuur (H64) en middenconsole in pianolaklook zwart (728)

Exclusieve matte lak designo kasjmierwit magno (049)2

AIR BALANCE-pakket (P21) met exclusief nieuw parfum DAYBREAK MOOD voor de E-Klasse Coupé

Edition 1-embleem op de spatschermen rechts en links

6

7

Instaplijsten verlicht (U25) met opschrift 'Mercedes-Benz'
Edition 1-embleem op het sierdeel in de middenconsole
Veloursmatten met Edition 1-embleem
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Niet in combinatie met AVANTGARDE interieur (P14) en AVANTGARDE exterieur (P15).  2 Niet mogelijk in combinatie met andere lakken.  3 Niet mogelijk in combinatie met andere bekledingen.  4 Optioneel leverbaar multifunctioneel sportstuur in nappaleder (L5C).  5 Niet in
combinatie met interieurhemel in stof macchiatobeige (55U), interieurhemel in stof kristalgrijs (58U) en designo interieurhemel in microvezel DINAMICA macchiatobeige (65U).  6 Niet in combinatie met sierdelen in essenhout zwart openporig (736), sierdelen in senhout
lichtbruin glanzend (H01), sierdelen in olmenhout lichtbruin openporig (H05), sierdelen in essenhout bruin glanzend (H06), sierdelen in aluminium kristalgeslepen licht (H40).  7 Niet in combinatie met middenconsole in essenhout zwart openporig (737), middenconsole in
olmenhout lichtbruin openporig (738).  8 Optioneel mogelijk: 48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart hoogglanzend, glansgedraaid, voor 8,0 J x 19 ET 43 met banden 245/40 R19, achter 9,0 J x 19 ET 49 met banden 275/35 R19. Edition-prijs voor
E 200, E 300 en E 220 d @ 12.645 inclusief BTW en voor E 400 4MATIC @ 12.100 inclusief BTW.

Basisprijzen E-Klasse Coupé Edition 1
Model

Aantal cilinders/

Transmissie

motor

Vermogen

Cilinder-

kW (pk)

inhoud cm
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Koppel Nm1

Verbruik2

CO2-emissie2 g/km

Cons. adviesprijs (”)4

gecomb. l/100 km

Emissieklasse

Fiscale waarde (”)

gecomb. km/l

Energielabel

Netto cat.prijs (”)

3

BTW (”)
BPM (”)
E 200 Edition 1

4/lijn   

9G-TRONIC

135 (184)

1.991

300/1.200-4.000

6,7

151

72.619

14,9

Euro 6

71.311

C

51.150 	
10.742
9.419

E 300 Edition 1

4/lijn

9G-TRONIC

180 (245)

1.991

370/1.400-4.000

7,0

160

79.964

14,3

Euro 6

78.656

D

55.450
11.645
11.561

E 400 4MATIC Edition 1

6/V

9G-TRONIC

245 (333)

2.996

480/1.600-4.000

8,4

189

106.544		

11,9

Euro 6

105.236  		

F

67.600		
14.196		
23.440

E 220 d Edition 1

4/lijn

9G-TRONIC

143 (194)
400/1.600-2.800

1.950

4,6

119

77.165

21,7

Euro 6

75.857

C

54.950
11.540
9.367

 Opgaven van het nominaal vermogen en koppel volgens verordening (EG) nr. 595/2009 in de huidige versie.  2 De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden gemeten volgens de voorgeschreven meetprocedure (§ 2 nrs. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in de huidige
versie). De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.  3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.  4 Consumentenadviesprijs inclusief:
geadviseerde kosten rijklaar maken @ 1.220, recyclingbijdrage @ 42,50, leges aanvraag kenteken @ 39, leges tenaamstelling kenteken @ 6,06. Prijzen gelden vanaf 1 januari 2017 per modeljaar 808 vanaf productie februari 2017.       
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Voor verdere individualisering is - uitzonderingen daargelaten - een uitgebreid aanbod aan opties leverbaar. Voor meer informatie kunt u de reguliere prijslijst van de E-Klasse Coupé raadplegen of contact opnemen met een Mercedes-Benz dealer.

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation.
Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en waarden
van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal achtergestelde of
zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een Mercedes-Benz
aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving

brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens

opgesteld voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle

als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactie

Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled.

sluiting van deze uitgave (10/14). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de

Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt,

afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare

verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.

uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, MS/SOE 0260.1216/45. Gedrukt in Nederland  
www.mercedes-benz.nl

