De E-Klasse Plug-In Hybride
Business Solution
Business Solution prijslijst. Geldig vanaf 1 september 2019.

E-Klasse Plug-In Hybride Business Solution
Vanaf € 66.429,-*
Verbruik
(l/100 km)
(NEDC)
(WLTP)**

Transmissie

E 300 e Business Solution Berline

Plug-in Benzine

9G-TRONIC

41
39-43

1,8
1,7-1,9

100%

84

54.900

66.429

E 300 de Business Solution Berline

Plug-In Diesel

9G-TRONIC

41
37-41

1,5
1,4-1,6

100%

87

56.700

68.607

E 300 de Business Solution Break

Plug-In Diesel

9G-TRONIC

44
41-44

1,7
1,6-1,7

100%

91

58.600

70.906

Type

Aanbevolen
Fiscale
Voordeel van alle
catalogusprijs
aftrekbaarheod
aard (€)***
excl. BTW (€)

Aanbevolen
catalogusprijs
incl. BTW (€)

Brandstof

CO2
(NEDC)
(WLTP)**

Standaarduitrusting Business Solution

Avantgarde Exterieur (PYE) met o.a.:
- Voorbumper met chroomsierelementen boven de luchtinlaten en onder de bumper
- Uitlaat met twee in de achterbumper geïntegreerde uitlaatsierstukken
- 45,7 cm (18 inch) 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen (R32)

LED-koplampen (632)

Widescreen cockpit (464)

Avantgarde interieur (PYE) met o.a.:
- Comfortstoelen in leder zwart, notenbruin/zwart of macchiatobeige/zwart
- Aluminium trapeziumvormig geslepen sierdelen (739)
- Centrale console in essenhout zwart openporig (737)
- Sfeerverlichting in 64 kleuren (891)

Navigatie incl. 12,3 inch mediadisplay (357+868)
Verwarmde voorzetels (873)

Tevens standaard
- Metaalkleur
- 2 USB-aansluitingen achter (U82)
- Parkeerpack incl. achteruitrijcamera (P44) - Tirefit (B51)
- Blind Spot Assist (234)
- DYNAMIC SELECT: vijf rijprogramma's
- Spiegelpakket (P49)
- Grotere brandstoftank 60L (916)
- Touchpad (448)
- Zitcomfortpakket (P65)

- Keyless start
- Automatische airconditioning 2-zones
- Achterbank in delen opklapbaar (287)
- Opbergpakket (30P)
- Actieve remassistent (258)

- Attention Assist
- Oplaadkabel 220V voor huishoud stopcontact,
4m (B30) of 8m (B80)
- Oplaadkabel 220V voor wallbox en openbaar
laadstation, 4m (B33) of 8m (B83)

Individualiseer uw E-Klasse Business Solution.
Business Solution AMG € 3.509 BTWi

*Afbeelding incl. Night pakket (P55)

*Afbeelding incl. Night pakket (P55)

AMG Line Exterieur (P31) met o.a.:
- AMG Styling bestaande uit: AMG-voorskirt, luchtinlaten met elk twee lamellen, AMGdorpelverbreders, AMG-achterskirt in diffusorlook
- 45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen (RQJ)
of 45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen met zwarte glans (RQK)
i.c.m. Night pakket
Extra uitrusting:
- Digitale radio DAB (537)

AMG Line interieur (P29) met o.a.:
- Sportstoelen met sportief gecontoureerde rugleuning
- Bekleding in nappa leder zwart (811) of zadelbruin (824)
- Aluminium trapeziumvormig geslepen sierdelen
- Centrale console in essenhout zwart openporig (737)
- Sportpedalen
- Afgevlakt stuurwiel in nappa leder (L5C)
- Interieurhemel in stof zwart (51U)

Business Solution Plus Pakket € 2.783 BTWi

Memory pakket (275)

Multibeam LED (P35)

Parkeerpakket met 360°-camera (P47)Draadloos opladen smartphone (897)
Navigatie COMAND Online (531)

€ 1.137

Opties tegen meerprijs
Optionele exterieurkleuren met meerprijs:
designo selenietgrijs magno
designo diamantwit bright
designo hyacinthrood metallic
Panoramaschuifdak (413)
Burmester Surround Sound systeem (810)
Draadloos opladen smartphone (897)
Rijassistentiepakket Plus (P20)
Parkeerpakket met 360°-camera (P47)
Interieurhemel stof zwart (51U)
Sierdelen in zwart openporig essenhout (736)
Trekhaak (550)
Smartphone-integratie pakket (14U)
Digitale radio DAB (537)
Anti-diefstalpakket (P54)
Donkergetint glas rondom vanaf B-stijl (840)
Night pakket (P55)

Aanbevolen cat. prijs
excl. BTW (€)

1.930
780
360
1.770
850
200
1.950
460
350
240
960
400
330
470
390
450

Aanbevolen cat. prijs
incl. BTW (€)

2.335
944
436
2.142
1.029
242
2.360
557
424
290
1.162
484
399
569
472
545

Technische gegevens
E 300 e
Aantal cilinders/cilinderopstelling
4-in-lijn
Transmissie
9G-TRONIC
Cilinderinhoud (cm³)
1.991
Max. vermogen (kW(pk) bij t/min)
155 (211)+90 (122)/5.500
Max. koppel (Nm bij t/min)
350/1.200-4.000
Acceleratie 0-100 (km/u) [Break]
5,7
Topsnelheid ca. (km/u) [Break]
250
Bandenmaat voor en achter
275/40 R18
Brandstof
benzine
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) [Break] (NEDC)
1,8
Brandstofverbruik gecombineerd (km/l) [Break] (NEDC)
58,8
CO²-emissie (g/km) [Break] (NEDC)
41
Emissieklasse
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
Tankinhoud (l)
60
Bagageruimtevolume (l) [Break]
370
Leeggewicht (kg) [Break]
1.985
Max. totaalgewicht (kg) [Break]
2.625
Aanhangw.gew. ongeremd/geremd (kg) [Break]
750/2.100
Elektrisch rijbereik (km) [Break]
50

E 300 de
4-in-lijn
9G-TRONIC
1.950
143 (194)+90 (122)/3.800
400/1.600-2.800
5,9 [6,0]
250
275/40 R18
diesel
1,5 [1,7]
58,8 [58,8]
41 [44]
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
60
400 [440]
1.960 [2.040]
2.700 [2.800]
750/2.100 [750/2.100]
54 [52]

Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie.
De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening [EG] 715/2007 in de huidige versie (NEDC). 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.
*De E -Klasse Business Solution is er al vanaf €66.429 BTWi. Gecombineerd verbruik: 1,5 - 1,8 l/100 km, CO2-uitstoot 41 - 44 g/km. Voor de adressen van de erkende verkooppunten Mercedes-Benz personenwagens, zie mercedes-benz.be.
** De vermelde waarden werden gemeten volgens de voorgeschreven meetmethode. Het betreft ‘WLTP-CO2-waarden’ conform Art. 2 Nr. 3 van de doorvoerverordening (EU) 2017/1153. De waarden van het brandstofverbruik werden op basis
van deze waarden bepaald. Het stroomverbruik werd berekend op basis van VO 683/2008/EG. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig, ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigen onderling.
De waarden variëren al naargelang de gekozen opties.
***Netto voordeel van alle aard per maand op basis van 53,50% inkomstenbelasting. De genoemde bedragen zijn rekenvoorbeelden.
Deze leaflet is een nationale uitgave. De getoonde (internationale) afbeeldingen kunnen afwijken van de nationaal geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. De getoonde uitrusting en consumententprijzen gelden per modeljaar 800
vanaf productie juli 2019. Prijswijzigingen voorbehouden. De E-Klasse Business Solution is niet leverbaar in combinatie met andere lopende acties tenzij anders vermeld.

