E-Klasse

Limousine

Made to win the day.
Geen uitdaging te groot! De nieuwe E-Klasse Limousine heeft alles in huis wat u nodig
hebt: ruimte, comfort, veiligheid en baanbrekende innovaties. Het dynamische design,
doordachte veiligheidsuitrustingen, een digitale cockpit, MBUX en beproefde comfortuitrustingen creëren nieuwe maatstaven in het hogere segment.

Ruimte voor soevereiniteit.
Een sportieve, elegante achterzijde en heel veel functionaliteit: de nieuwe
E-Klasse Limousine met zijn brede schouderpartij en fraaie velgen is een
echte blikvanger.

High performance.
Hoogwaardige materialen, innovatieve techniek en heel veel comfort: in het interieur van
de nieuwe E-Klasse Limousine komt alles samen wat uw dagelijks leven aangenamer
maakt. Het hart van het interieur wordt gevormd door de digitale cockpit. Via het multimediadisplay met hoge resolutie bedient u uw auto net zo intuïtief als uw smartphone.

Veiligheid voor alles.
Mercedes-Benz is altijd pionier geweest op het gebied van veiligheid.
En de opgedane kennis en ervaring is ook duidelijk merkbaar in de
nieuwe E-Klasse Limousine. Talrijke assistentie- en veiligheidssystemen
zijn af fabriek leverbaar en passen op dat u goed oppast.

Onovertroffen comfort.
Als het op comfort aankomt, is de nieuwe E-Klasse Limousine nauwelijks te verslaan. Met
stoelventilatie/-verwarming, een massagefunctie, het geweldige geluid van het Burmester®
surround sound system of sfeerverlichting zou u bijna vergeten dat u in een auto zit. En met
behulp van de ENERGIZING-pakketten bundelt u functies waar u zich het prettigst bij voelt.

MBUX.
Een E-Klasse Limousine waar u graag kennis mee wilt maken. Dankzij het intelligente MBUX inclusief natuurlijke spraakbediening
kan uw auto zich volledig instellen op uw behoeften en weet hij ook wat voor u belangrijk is. Met de digitale , individualiseerbare
multimediadisplays met hoge resolutie navigeert u moeiteloos door het verkeer.

MBUX augmented reality voor navigatie.
Om u te helpen uw weg te vinden in complexe verkeerssituaties, verbindt MBUX augmented reality voor navigatie de virtuele wereld
met de echte. Met behulp van deze technologie worden grafische navigatie- en verkeersaanwijzingen in live beelden weergegeven.
Zo komt u snel, veilig en ontspannen op uw bestemming aan.

MULTIBEAM LED-koplampen.

Nieuwe velgen.

De adaptieve MULTIBEAM LED-koplampen met individueel regelbare leds passen
zich aan de verkeerssituatie aan. En dankzij ULTRA RANGE wordt het bereik van het
grootlicht vergroot tot de wettelijk toegestane, maximale lichtbundel.

Dat ziet er imposant uit! De nieuwe, moderne velgdesigns zorgen ervoor dat de nieuwe
E-Klasse Limousine heel eigentijds oogt.

Burmester® surround sound system.

Sfeerverlichting.

De unieke sound systems van Burmester® zorgen in de nieuwe E-Klasse Limousine
voor een eersteklas, ruimtelijk geluid. Voor- en achterin kan het geluid zelfs per stoel
worden geoptimaliseerd, zodat u overal kunt genieten van een intense luisterervaring.

Pas het interieur volledig aan uw eigen voorkeur en stemming van het moment aan.
De 64 kleuren van de sfeerverlichting creëren fascinerende kleurenwerelden die elkaar
dynamisch afwisselen of meerdere delen van het interieur in verschillende kleuren
verlichten.

AVANTGARDE.

EXCLUSIVE.

Individualiteit en sportiviteit zijn standaard. Al in de standaarduitvoering is de E-Klasse
uitgerust met het aantrekkelijke AVANTGARDE exterieur, waarmee de dynamiek en de
elegantie van uw auto duidelijk tot uitdrukking worden gebracht. Het samenspel van
alle designelementen zorgt voor een aantrekkelijk geheel.

Laat zien dat elegantie en prestige belangrijk voor u zijn. Met het EXCLUSIVE exterieur
kiest u voor het klassieke Mercedes-Benz design en stijlvolle accenten in chroom. Het
samenspel van alle elementen levert een fraai totaalplaatje op.

AMG Line.

Nightpakket.

Laat zien dat u van sportiviteit houdt. Met de karakteristieke styling van de AMG Line kiest
u voor modern design en markante dynamiek. Dit levert een aansprekende totaalindruk
op. Het verlaagde onderstel benadrukt deze indruk nog eens en belooft bovendien veel
rijplezier.

Het sportieve exterieur wordt nóg sprekender met het nightpakket. Daarvoor is een
aantal elementen uitgevoerd in zwart of hoogglanzend zwart. Afhankelijk van de
lakkleur ontstaan daardoor sterke contrasten of vloeiende overgangen, die duidelijk
individualiteit uitdrukken.

Hybrid-offensief.
Intelligente hybrid-technologieën met zuinige verbrandingsmotoren en efficiënte elektrische aandrijvingen zorgen voor
minder emissie. Hiermee kunt u nu al lokaal emissievrij door de binnenstad rijden en hoeft er op lange trajecten niets aan
comfort te worden ingeboet.

AIR BODY CONTROL.
Met AIR BODY CONTROL kunt u het onderstel van de nieuwe E-Klasse Limousine naar wens instellen. Helemaal zoals u dat wilt.
En of u het onderstel nu comfortabel of sportief instelt, u bent altijd verzekerd van rijplezier.

Made to win the night.
De Mercedes-Benz E-Klasse Limousine.

Elke Mercedes-AMG is een meesterwerk met een uniek karakter. Wat onze Performance-modellen
en sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor top
performance. Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers wordt verheven tot de spirit
van AMG. We zijn ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om
nieuwe doelen te bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen
worden immers door mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden
doorbroken. Met deze instelling creëren we uitstekende performance voor op
het racecircuit – en op de weg.
Welkom in de wereld van AMG.
www.mercedes-amg.com

Technische gegevens.
Dieselmotoren
E 200 d

E 220 d

E 220 d 4MATIC

E 300 de

E 300 de 4MATIC

E 400 d 4MATIC

Cilinderinhoud (cm3)

1598

1950

1950

1950

1950

2939

Max. vermogen (kW [pk])

118 (160)

143 (194)

143 (194)

143+90 (194+122)

143+90 (194+122)

243 (330)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

8,4

7,3

7,5

5,9

5,9

4,9

Topsnelheid (km/h)

226

240

239

250

235

250

Brandstofverbruik gecombineerd WLTP (l/100 km)

4,8-5,9 (WLTP)

5,2-6,2 (WLTP)

5,6-6,3 (WLTP)

1,2-1,4 (WLTP)

1,2-1,4 (WLTP)

6,6-7,4 (WLTP)

gecombineerd NEDC (l/100 km)

4,4-4,7 (NEDC)

4,4-4,7 (NEDC)

5,1-5,4 (NEDC)

1,4 (NEDC)

1,4 (NEDC)

6,1-6,4 (NEDC)

CO2-emissie gecombineerd WLTP (g/km)
gecombineerd NEDC (g/km)

126-159 (WLTP)

133-163 (WLTP)

146-166 (WLTP)

32-36 (WLTP)

36-38 (WLTP)

174-194 (WLTP)

117-125 (NEDC)

123-130 (NEDC)

134=141 (NEDC)

38 (NEDC)

42 (NEDC)

161-168 (NEDC)

Emissieklasse3

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

E 200

E 200 4MATIC

E 300

E 300 e

E 300 e 4MATIC

E 450 4MATIC

AMG E 53 4MATIC+

Cilinderinhoud (cm )

1991

1991

1991

1991

1991

2999

2999

Max. vermogen (kW [pk])

145+10 (197+14)

145+10 (197+14)

190+10 (258+14)

155+90 (211+122)

155+90 (211+122)

270+16 (367+22)

320+16 (435+22)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

7,5

7,6

6,2

5,7

5,8

5,0

4,5

Topsnelheid (km/h)

240

232

250

250

245

250

250

Brandstofverbruik gecombineerd WLTP (l/100 km)

7,1-8,3 (WLTP)

7,6-8,5 (WLTP)

7,2-8,4 (WLTP)

1,5-1,8 (WLTP)

1,9-2,0 (WLTP)

8,2-9,2 (WLTP)

9,1-9,6 (WLTP)

gecombineerd NEDC (l/100 km)

6,6-7,1 (NEDC)

7,0-7,3 (NEDC)

6,6-7,1 (NEDC)

1,8 (NEDC)

1,9-2,0 (NEDC)

7,9-8,3 (NEDC)

8,5-8,8 (NEDC)

CO2-emissie2 gecombineerd WLTP (g/km)
gecombineerd NEDC (g/km)

162-189 (WLTP)

172-194 (WLTP)

163-190 (WLTP)

35-41 (WLTP)

35-38 (WLTP()

186-210 (WLTP)

207-218 (WLTP)

151-161 (NEDC)

159-168 (NEDC)

151-161 (NEDC)

41 (NEDC)

44-45 (NEDC)

181-189 (NEDC)

194-200 (NEDC)

Emissieklasse

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

1

2

2

Benzinemotoren

3

1

2

3

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz Originele Motorolie.

1

O
 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO₂-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versies. Het elektriciteitsverbruik werd bepaald op basis van VO 683/2008/EC. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot zijn gemeten
volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) voor een voertuig in de basisuitrusting zonder opties bij standaard wielen en banden. De opgaven hebben dus geen betrekking op een
specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De waarden variëren al naargelang de gekozen opties. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be

Afmetingen.

971

1052

1460

361

282

1604
1852

722
509

486
502

853

1499

1468

1608
2065

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

1143

2939
4935

1494

1450

Mercedes-Benz AG is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz AG. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. 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 brochure benaderen

Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (03/20).

België geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0720

www.mercedes-benz.be

