
Business Solutions.
Sportief, compleet en scherp geprijsd.



 4,1 - 6,6 l/100 km, 24,4 - 15,2 km/l        101 - 151 g CO2/km (NEDC) (*)



Business | Introductie

Mercedes-Benz biedt zakelijke rijders 
altijd de beste mobiliteitsoplossing.

De zakelijke rijder stelt speciale eisen. Uw medewerkers willen zich in de auto kunnen voorbereiden op een 

meeting. Willen op tijd en goed uitgerust aankomen op hun werk en zoeken een auto die alles biedt wat ze 

nodig hebben voor een aantrekkelijke prijs. Mercedes-Benz heeft daarom speciaal voor de zakelijke markt 

Business Solutions-uitvoeringen van de A- t/m E-Klasse. Deze zijn zeer rijk uitgerust en hebben een gunstige 

prijsstelling en netto bijtelling. Ze zijn dan ook fiscaal gezien uiterst aantrekkelijk. Business Solutions geeft u 

hiermee de mogelijkheid om uw medewerkers altijd de beste oplossing te bieden.

Deze brochure is een nationale uitgave. De getoonde (internationale) afbeeldingen kunnen afwijken van de nationaal geldende 
standaard- en leverbare uitvoeringen. Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Eventuele kleurverschillen zijn  
te wijten aan de druktechnieken. De vermelde informatie, inclusief verbruiks- en emissiewaarden, in deze brochure is 
gebaseerd op de informatie beschikbaar op de datum van druk (09/12/2019). Voor meer informatie kunt u zich richten tot  
uw Mercedes-Benz dealer. Dit is een commerciële bijlage van Mercedes-Benz bij deze krant. De FD-redactie heeft geen 
betrokkenheid bij deze productie.  
V.U.: Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. – Peter Zijlstra, Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein. - BTW NL 001545139B01
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Business Solutions, 
interessant voor u en 
voor uw medewerkers.

De rijke standaarduitrusting is voor 
elke medewerker een meerwaarde.

Het kiezen van de juiste opties is vaak een ingewikkeld proces. 

Met Business Solutions maakt Mercedes-Benz het u makkelijk. 

De uitrusting is niet alleen rijk, maar ook afgestemd op de 

behoeften van de zakelijke rijder. Zo hebben uw medewerkers 

met bluetooth-telefoonintegratie alle zakelijke informatie op 

hun telefoon ook in de auto bij de hand. En met de achteruit-

rijcamera en het modernste navigatiesysteem komen ze veilig 

en comfortabel op hun bestemming aan.



Business | Voordelen

 6,1 - 9,4 l/100 km, 16,4 - 10,6 km/l        161 - 214 g CO2/km (NEDC) (*)

Gemakkelijk en efficiënt  
uw wagenpark beheren.

Ook voor u als wagenparkbeheerder biedt Business Solutions 

vele voordelen. De modellen zijn door hun complete 

standaardconfiguratie aantrekkelijk voor uw medewerkers. 

Bovendien zijn ze hierdoor gemakkelijk opnieuw inzetbaar. Dat 

is prettig wanneer er bijvoorbeeld een wisseling van berijder 

plaats vindt of als de auto als poolauto wordt gebruikt. Business 

Solutions heeft immers élke medewerker veel te bieden. Het 

stilstaan van de auto’s wordt zo tot een minimum beperkt.

Fiscaal altijd de optimale keuze.

Business Solutions maakt het rijden in een Mercedes-Benz ook 

fiscaal extra aantrekkelijk. De uitvoeringen zijn zo samengesteld  

dat de bijtelling zo laag mogelijk is. Door te kiezen voor Business 

Solutions betalen uw medewerkers dus minder belasting en 

houden zo een groter deel van hun loon over. Ook bedrijfsmatig 

is Business Solutions een slimme keuze. De kortingen worden 

doorberekend binnen het sterrenprogramma en leveren dus 

direct een kostenbesparing op.
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Kunt u niet wachten? Ga meteen naar de configurator en stel het model samen dat het beste bij u past. 

Ontdek meer over Business Solutions.

 4,1 - 10,0 l/100 km, 24,4 - 10,0 km/l        108 - 229 g CO2/km (NEDC) (*)

We praten u graag persoonlijk
bij over Business Solutions.
Op dit moment zijn de A-Klasse, B-Klasse, CLA, GLA, GLB, C-Klasse, GLC en E-Klasse leverbaar als Business Solutions. Elk model heeft een 

eigen aanbod en een uitrusting die is afgestemd op de doelgroep van het model. U vindt een overzicht verderop in deze brochure. Wilt u meer 

weten over Business Solutions van Mercedes-Benz? Dan bezorgen we u graag alle informatie. Neem contact op met uw Key Account Manager 

of kom langs bij uw Mercedes-Benz dealer. U kunt de modellen dan persoonlijk ervaren tijdens een uitgebreide proefrit.

https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/buy/business-solutions/business-solutions-models.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_bs


The best or nothing. 

01

Business | Contact en waarom Mercedes-Benz 7

Drie redenen om te kiezen  
voor Mercedes-Benz.
01

The best or nothing. 
Kiezen voor Mercedes-Benz is compromisloos kiezen voor het allerbeste. Comfort, sportiviteit, 

innovatie, design, veiligheid — Mercedes-Benz blinkt uit op élk terrein, welk model u ook kiest.  

Met Business Solutions kijkt Mercedes-Benz verder dan de auto. We gaan uit van de behoeften 

van zakelijke rijders en passen de uitrusting hierop aan.



 0 - 19,7 kWh/100 km        0 g CO2/km (NEDC) (*)

Uw vloot is klaar voor de toekomst.
Met Business Solutions kiest u voor de lange termijn. Want Mercedes-Benz geeft de toekomst 

van mobiliteit vorm. In die toekomst komen vier trends samen: Connected, Autonomous,  

Shared & Services en Electric, kortweg CASE. Mercedes-Benz loopt voorop in al deze trends  

en laat ze elkaar versterken, zodat er een nieuwe mobiliteitsbeleving ontstaat. Dat is niet alleen 

iets van morgen en overmorgen; u ervaart het vandaag al met Business Solutions.
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Business | Toekomst

Connected.

Mercedes-Benz maakt rijden veiliger en comfortabeler door  

de auto te verbinden met de berijder, de medeweggebruikers  

en de infrastructuur. Zo kunt u met Mercedes me connect 

uw auto op afstand bedienen en gebruikmaken van steeds 

meer services. Zoals what3words waarmee navigeren met 

spraakbediening net zo makkelijk wordt als het uitspreken van 

drie woorden. Deze innovatieve service geeft elke locatie en elk 

adres drie unieke woorden. Spreek ze uit en navigeer direct naar 

de gewenste bestemming.

Electric.

De toekomst is elektrisch. Daarom creëert Mercedes-Benz 

met het product- en technologiemerk EQ een elektromobiel 

ecosysteem dat producten en services aan elkaar koppelt voor 

een optimale elektrische rijbeleving. We onderscheiden hierbij 

EQ, EQ Power en EQ Boost. Onder EQ vallen onze volledig 

elektrische auto’s. EQ Power staat voor onze plug-in hybrids, 

waarmee u ook emissievrij en elektrisch kunt rijden. 

EQ Boost-modellen beschikken over een 48V-systeem dat 

elektrische ondersteuning geeft aan onze moderne benzine-  

en dieselmotoren.

Autonomous.

Autonoom rijden begint met vertrouwen tussen mens en machine. 

Mercedes-Benz bouwt al vanaf dag één aan dit vertrouwen. 

In de eerste fase pionierden we met de ontwikkeling van 

rijassistentiesystemen zoals de parkeerassistent. We waren 

de eerste die het tweede niveau bereikten toen onze E-Klasse-

modellen konden rijden op provinciale wegen. Dit kan nu zelfs 

al vanaf de A-Klasse. En u kunt erop vertrouwen dat we voorop 

blijven lopen tot we niveau vijf bereiken; volledig autonoom 

rijden.

Shared & Services.

Het draait steeds minder om de auto en steeds meer om de rit. 

Mercedes-Benz ontwikkelt innovatieve services die het rijden op 

elk moment en op elke plaats gemakkelijker en prettiger maken. 

Met car2go, onze carsharingservice bijvoorbeeld, beschikt u 

overal in Europa over alle voordelen van een auto. De Moovel-

app berekent en faciliteert de snelste en voordeligste manier 

om van A naar B te komen. Onafhankelijk van het gebruikte 

vervoermiddel. En met de Carsharing-app deelt u uw auto met 

collega’s. Deze app werkt alleen in combinatie met MBUX. 
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De innovatieve uitrusting  
van Business Solutions.
Met Business Solutions beschikken uw medewerkers over de laatste innovaties. Innovaties die 

stuk voor stuk bijdragen aan hun welzijn achter het stuur en hen ondersteunen bij hun werk.

“Hey Mercedes”.

Veel Business Solutions-modellen zijn uitgerust met MBUX dat 

het mogelijk maakt om via spraaktechnologie met de auto te 

communiceren. MBUX geeft niet alleen antwoorden, maar heeft 

als unieke feature ook het vermogen om te leren. Zo wordt 

rijden steeds persoonlijker.

Augmented reality.

Augmented reality maakt onder andere navigeren nog 

realistischer en daardoor gemakkelijker. Met de functie MBUX 

Augmented Reality voor navigatie worden wegmarkeringen 

en huisnummers rechtstreeks geprojecteerd op het 

multimediadisplay.

Navigatie 2.0.

Met Car-to-X Communication en Live Traffic Information. 

Uw auto communiceert hiermee met andere auto’s en de 

infrastructuur om ongevallen te melden en te voorkomen.  

De navigatie biedt live verkeersinformatie. Zo komt u nooit  

te laat op een belangrijke afspraak.
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Business | Rijke uitrusting

Actieve remassistent.

Herkent obstakels op de weg en maakt indien nodig een  

noodstop. Een aantal Business Solutions-modellen biedt 

daarnaast standaard de actieve spoorassistent. En optioneel  

kunnen ze allemaal uitgebreid worden met een rijassistentie-

pakket waarbij het zelfs mogelijk is om semi-autonoom  

te rijden.

Parkeergemak.

Alle Business Solutions-modellen zijn standaard uitgerust met 

parkeersensoren vóór en achter, een achteruitrijcamera en een 

actieve parkeerassistent. Met één druk op de knop parkeert  

uw Mercedes-Benz zichzelf volledig automatisch in op de door  

u gekozen parkeerplaats. 

Zichtbaarheid.

De meeste Business Solutions-modellen kunnen worden 

uitgerust met high-performance led-koplampen. Bij een aantal 

modellen kunt u kiezen voor MULTIBEAM LED-koplampen.  

Deze intelligente verlichting past zich aan elke verkeerssituatie 

aan, zodat u altijd optimaal zicht hebt.

Personalisering interieur.

Met de widescreen cockpit kunnen alle instellingen  

aan de wensen van de berijder worden aangepast.  

Bij een aantal modellen is dit standaard, bij andere een optie.  

Met de sfeerverlichting bepaalt u zelf de ambiance. Kies uit 

maar liefst 64 verschillende kleuren en stem ze op elkaar af.
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Just like you.

Jong en dynamisch met moderne luxe en comfort.

A-Klasse Hatchback. 

Meer over de A-Klasse Hatchback.

 MBUX met spraakbediening: “Hey Mercedes”.

 Standaard uitgerust met actieve spoorassistent.

 Standaard uitgerust met achteruitrijcamera.

 4,1 - 6,6 l/100 km, 24,4 - 15,2 km/l        101 - 151 g CO2/km (NEDC) (*)

Een volledig digitaal  
combi-instrument.
U bedient het combi-instrument via het touchscreen of via  

uw stem met de trefwoorden “Hey Mercedes”. Het MBUX multi-

mediasysteem leert uw wensen steeds beter kennen en past 

zich automatisch aan uw voorkeuren aan. Zo wordt rijden steeds 

persoonlijker.

https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/a-class/hatchback-w177/explore.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_ahatchback


Just like you.

A-Klasse Limousine. 

Revolutionair vanbinnen en vanbuiten.

Ontdek de A-Klasse Limousine.

Business | A-Klasse

 4,0 - 5,4 l/100 km, 25,0 - 18,5 km/l        107 - 124 g CO2/km (NEDC) (*)

De beste weerstandscoëfficiënt  
in zijn segment. 
De bijzonder populaire A-Klasse is nu ook verkrijgbaar als 

Limousine. De ruimtelijkheid van het nieuwe 3-Box-design maakt 

deze dynamisch-elegante A-Klasse Limousine ongetwijfeld tot 

een topper bij uw werknemers. Voorin heeft hij alles van de 

revolutionaire A-Klasse, achterin biedt de nieuwe Limousine 

vooral meer van alles: meer ruimte, meer comfort, gewoon nog 

meer A-Klasse.

 De eerste A-Klasse Limousine.

 Zelfde uitrustingsniveau als de A-Klasse Hatchback.

 Compacte auto, groter gevoel van ruimte.

https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/a-class/sedan-v177/explore.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_asedan


B-Klasse. 

Dynamischer, comfortabeler en veiliger dan ooit. 

Ontdek meer over de B-Klasse.

 Zitpositie met SUV-gevoel.

 MBUX met spraakbediening: “Hey Mercedes”.

 Standaard uitgerust met voorbereiding voor carsharing.

 Standaard uitgerust met achteruitrijcamera.

 3,9 - 6,9 l/100 km, 25,6 - 14,5 km/l        102 - 158 g CO2/km (NEDC) (*)

Volop ruimte en modulaire indeling. 
De B-Klasse geeft een gevoel van ruimte. Dankzij de hoge 

zitpositie hebt u een uitstekend overzicht naar alle kanten. 

De lage laaddrempel maakt het inladen van zware bagage 

gemakkelijk. De verstelbare bagageruimtebodem en de 

achterbankleuning die in drie delen kan worden neergeklapt, 

zorgen voor nóg meer flexibiliteit en ruimte.

Justify nothing.

https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/b-class/hatchback-w247/explore.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_bhatchback


CLA. 

Design dat op u afstraalt.

Ontdek meer over de CLA.

 Sportief coupédesign.

 Standaard uitgerust met led-koplampen.

 MBUX met spraakbediening: “Hey Mercedes”.

 Standaard uitgerust met achteruitrijcamera.

 Ook verkrijgbaar als extra ruime Shooting Brake.

Business | B-Klasse en CLA

 3,8 - 6,7 l/100 km, 26,3 - 14,9 km/l        100 - 153 g CO2/km (NEDC) (*)

Ontworpen om perfect aan te sluiten 
bij uw lifestyle.
Met het naar voren hellende front kijkt de CLA Coupé 

onbevreesd vooruit. De glanzende diamond grille, gespierde 

schouderpartij en brede achterzijde verraden direct zijn 

onvervalste sportieve inborst en beloven ongekende prestaties 

en ongekend rijplezier. Uitgevoerd als Shooting Brake biedt de 

CLA nóg meer ruimte voor avontuur.

Play by your rules.

15

https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/cla/shootingbrake-x118/explore.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_clasb


GLA.

Avontuur is de GLA op het lijf geschreven.

Een echte SUV met compacte 
afmetingen.
Met de opvallende grille en indrukwekkende voorbumper 

straalt de GLA nu nóg meer kracht uit. Het is een sportieve 

terreinwagen met ‘offroader’-allure. Daarbij zijn de buiten-

afmetingen compact, zodat hij zich ook thuis voelt in de stad.

 De sportiefste terreinwagen in zijn klasse.

 Mercedes me connect-services via de smartphone.

 High-performance led-koplampen.

 DYNAMIC SELECT voor keuze uit rijprogramma’s.

Ontdek meer over de GLA.

 5,5 - 8,5 l/100 km, 18,2 - 11,8 km/l        144 - 193 g CO2/km (NEDC) (*)

Always restless.

https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/gla/suv-x156/explore.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_glasuv


GLB.

Robuuste en praktische SUV. 

 Leverbaar als zevenzitter.

 Ruimte voor iedereen, flexibel dankzij modulair systeem.

 MBUX met spraakbediening: “Hey Mercedes”.

 Standaard uitgerust met actieve spoorassistent.

Maak kennis met de GLB.

Business | GLA en GLB

 4,9 - 7,4 l/100 km, 20,4 - 13,5 km/l        129 - 169 g CO2/km (NEDC) (*)

De GLB vult op weergaloze wijze de ruimte tussen de GLA 

en de GLC. Het is enerzijds een riante zevenzitsgezinsauto 

en anderzijds een veelzijdige vrijetijdsauto. De verstelbare 

bagageruimtebodem en de achterbankleuning die in  

drie delen kan worden neergeklapt, zorgen voor nóg meer  

flexibiliteit en ruimte.

Open for what’s next.
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https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/glb/glb-suv/explore.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_glbsuv


 Groot aanbod aan plug-in hybrids.

 Standaard uitgerust met led-koplampen.

 Standaard uitgerust met parkeerpakket inclusief 

 actieve parkeerassistent.

 Standaard uitgerust met stoelverwarming vóór.

 Ook verkrijgbaar als Estate voor extra ruimte.

Ontdek meer over de C-Klasse.

C-Klasse.

 4,1 - 10,0 l/100 km, 24,4 - 10,0 km/l        108 - 229 g CO2/km (NEDC) (*)

Never stop improving.

Innovatief zoals altijd.

Een breed aanbod van derde generatie plug-in hybrids biedt 

u het beste van twee werelden. Rij volledig elektrisch in de 

stad en profiteer op lange afstanden van de actieradius van 

de verbrandingsmotor. De elektrische techniek wordt in de 

C-Klasse voor het eerst gekoppeld aan de ultramoderne 

viercilinderdieselmotor. Voor een hoog rijcomfort, een uitstekende 

trekkracht en een grote efficiëntie.

https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/c-class/estate/inspiration/highlights.module.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_cestate


All kinds of strength.

GLC. 

 Sportief design, ook als Coupé verkrijgbaar.

 Nieuwe zuinige en krachtige motoren.

 MBUX met spraakbediening: “Hey Mercedes”.

 Standaard uitgerust met parkeerpakket inclusief 

 actieve parkeerassistent.

Ontdek de wereld van de GLC.

Business | C-Klasse en GLC

 5,1 - 7,5 l/100 km, 19,6 - 13,3 km/l        134 - 170 g CO2/km (NEDC) (*)

De perfecte partner in elk terrein.

De grille, voorskirt en koplampen van de GLC stralen nu nóg 

meer kracht en dynamiek uit. De SUV is standaard uitgerust 

met high-performance led-koplampen en ook verkrijgbaar  

als Coupé. De GLC Coupé brengt tegenstellingen bij elkaar: 

kracht en esthetiek. Dynamiek en functionaliteit. Een SUV 

en een Coupé in één. 
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https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/glc/suv-x253/explore.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_glcsuv


Vooruitstrevend en ongeëvenaard comfortabel.

Het design geeft de E-Klasse onmiskenbaar een gevoel 

van moderniteit. Met vele vernieuwende veiligheids- en 

rijassistentiesystemen die het rijden ongekend comfortabel 

en veilig maken. Zoals het PRE-SAFE-systeem dat door te 

anticiperen op een ongeval de gevolgen ervan beperkt, de 

actieve remassistent die met zijn kruisingsfunctie overzicht 

houdt in het drukke verkeer, of de verkeersbordenassistent 

die u helpt om geen aanwijzing te missen.

 Standaard uitgerust met lederen bekleding.

 Volledig digitaal combi-instrument.

 Groot aanbod aan plug-in hybrids.

 Ook verkrijgbaar als Estate voor extra ruimte.

Ontdek meer over de E-Klasse.

E-Klasse.

 1,6 - 10,8 l/100 km, 62,5 - 9,3 km/l        101 - 151 g CO2/km (NEDC) (*)

Masterpiece of intelligence.

https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/e-class/estate-s213/explore.html?csref=mc-off_cn-qrcodebsbrochure_ai-nl_eestate


Welkom! Er is altijd een Mercedes-Benz dealer 
bij u in de buurt.

Op het kaartje ziet u aan de bolletjes  

hoe fijnmazig het netwerk van 

Mercedes-Benz dealers is. Bij onze 

dealers staan de specialisten voor u 

klaar. Zij beschikken over alle relevante 

kennis en praten u graag persoonlijk bij.  

U bent van harte welkom. 

Business | E-Klasse en dealernetwerk 21



 0 - 19,7 kWh/100 km        0 g CO2/km (NEDC) (*)

More power, less consumption.

Met de derde generatie plug-in hybrids van Mercedes-Benz 

rijdt u emissievrij tijdens korte (stads)ritten en beschikt u 

daarbij over een moderne benzine- of dieselmotor. Als Business 

Solutions-model zijn ze nu al verkrijgbaar in de C- en E-Klasse 

in acht verschillende varianten. De A- en B-Klasse komen daar 

binnenkort bij. Daarnaast is er de EQC, de eerste volledig 

elektrische SUV die zich Mercedes-Benz mag noemen.

EQ Boost zorgt voor ongekende 
brandstofbesparingen.

De EQ Boost-technologie ondersteunt moderne benzine- en 

dieselmotoren. Dit maakt brandstofbesparingen mogelijk die 

tot nu toe waren voorbehouden aan hybride technologie en 

verbetert tegelijkertijd het comfort en de prestaties. De EQ 

Boost-technologie is nu al te vinden in de Business Solutions-

modellen van de C- en E-Klasse.

Vanaf 2022 zijn al onze modellen ook met 

elektrische aandrijving of als plug-in hybrid 

verkrijgbaar. Uw medewerkers kunnen dan 

kiezen voor het Business Solutions-model 

dat past bij hun werk en hun leven. 

Mercedes-Benz EQ draait de knop om  
voor de zakelijke rijder.



Join our switch to 100% electric.

smart EQ forfour:  15,6 - 18,4 kWh/100 km        0 g CO2/km (NEDC) (*)

Er past veel in de nieuwe smart EQ forfour. Bovendien heeft 
deze stadsauto veel te bieden, zoals het unieke rijplezier dat 
alleen een elektrische auto kan geven, zeer veel intelligente 
technologie en natuurlijk alle voordelen van een onvervalste 
smart. Met de standaardsnellader van 22 kW is hij ook 
volledig opgeladen na slechts 40 minuten. Hij is 100% 
stadsauto, 100% elektrisch en biedt 200% ruimte. En dat alles 
bij een lengte van slechts 3,49 meter. 
» All electric, now.

Geschikt voor diversiteit. 
Nu ook voor elektriciteit.
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Mercedes me.
Eenvoudig. Intelligent. En voor u gemaakt.
Met Mercedes me hebt u altijd en overal toegang tot uw auto én de wereld van Mercedes-Benz. 

Afhankelijk van het model kunt u de auto delen met familie en vrienden, portieren openen of sluiten, 

het voertuig tracken en zelfs functionaliteiten gebruiken die gekoppeld zijn aan uw huis of lifestyle.



Business | Connectiviteit

Mercedes me connect: alles comfortabel onder controle.

Rijden kan niet veel makkelijker worden dan met Mercedes me connect. U zit achter het stuur en aan de knoppen – ook als u niet  

in de auto zit. En de mogelijkheden zijn eindeloos.

Carsharing-app: samen delen.

Deel uw auto met familie, vrienden of collega’s zonder de 

sleutels uit handen te geven. Met de Carsharing-app bepaalt u 

wie er wanneer en hoelang met uw auto kan rijden. De app laat 

de gastgebruiker zien waar de auto staat, opent de portieren en 

start de auto. De app werkt alleen in combinatie met MBUX.

ENERGIZING COACH: 
ontspannen op weg.

Veiligheid gaat voor alles. Juist na een drukke meeting, 

sportafspraak of lange presentatie. DE ENERGIZING COACH 

analyseert uw rijgedrag en adviseert op basis hiervan een 

ENERGIZING-comfortprogramma dat bijvoorbeeld temperatuur, 

verlichting of geur aanpast aan uw actuele behoeften.  

Zo behoudt u een veilige rijstijl en komt u ontspannen op  

uw bestemming aan.

DIGITAL ASSISTANT:  
u zegt het maar.

De digitale spraakassistent maakt het u graag gemakkelijk.  

Een vraag stellen of opdracht geven is al voldoende om 

bijvoorbeeld uw auto af te sluiten vanaf de bank thuis,  

het brandstofpeil te checken of onderhoud in te plannen.

Smarthome:  
altijd een warm welkom.

Beschikt u over de Smarthome-oplossingen van Nest?  

Dan kunt u deze gemakkelijk koppelen aan uw Mercedes-Benz.  

Zo worden dan bijvoorbeeld bij vertrek de lichten uitgeschakeld 

en de thermostaat omlaag gebracht. Bent u weer op weg naar 

huis, dan vraagt u uw auto gewoon alvast de verwarming thuis 

aan te zetten en de verlichting in te schakelen.

Meldingen:  
direct op de hoogte.

Niets is zo vervelend als bij uw auto aankomen en ontdekken 

dat er schade is. De Mercedes me-app waarschuwt onmiddellijk 

als hij schade aan uw auto detecteert, of als geprobeerd 

wordt uw auto te stelen of weg te slepen. Zo komt u niet voor 

vervelende verrassingen te staan.

TIDAL: uw eigen geluid.

Online muziekstreamingdienst TIDAL maakt het rijden op de 

tonen van uw eigen muziek wel heel makkelijk. Start muziek via 

het voertuigdisplay, markeer favorieten of kies voor een playlist 

die past bij uw stemming. Als extra service sluit u via Mercedes 

me een gratis jaarabonnement bij TIDAL af, zonder verdere 

verplichtingen.

25



 4,1 - 9,9 l/100 km, 24,4 - 10,1 km/l        108 - 227 g CO2/km (NEDC) (*)



Onze nieuwe generatie 
dieselmotoren is klaar  
voor de toekomst.

Business | Innovatieve dieseltechniek

Onze nieuwste modellen kunnen 

allemaal worden uitgerust met de laatste 

dieseltechniek. Deze zorgt voor een  

sterke reductie van de CO2-uitstoot.  

Onze dieselmotoren voldoen vanaf 1 januari 

2020 aan de strengste Europese norm,  

de Euro 6D-norm. Hierdoor stoten ze wel 

95 tot 99% minder schadelijke stoffen uit  

in vergelijking met dieselmotoren die 

voldoen aan de oudere Euro 5-norm. 

De dieselmotor blijft relevant,  
ook in hybride modellen.

De innovatieve dieselmotoren blijven in de zakelijke markt 

relevant door hun prestaties, matige brandstofverbruik en 

geringe CO2-uitstoot. Zeker als de nieuwe dieseltechniek  

wordt gecombineerd met elektrische aandrijving in onze 

plug-in hybrids.

Nieuwe testmethodes.

Mercedes-Benz vermindert niet alleen het ontstaan van 

schadelijke stoffen in dieselmotoren, maar ontwikkelt ook 

zeer geavanceerde technieken om de ontstane gassen onder 

controle te houden. Dat dit in de praktijk werkt, bewijzen de 

nieuwe testmethodes. De labtesten worden hierbij aangevuld 

met een RDE-test. RDE staat voor Real Driving Emissions. 

Uitstoot van fijnstof en gassen wordt direct gemeten tijdens 

testen op de weg en vergeleken met de aanvaardbare normen.
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Voor u. 
Voor uw medewerkers. 
Voor de beste oplossingen. 
Eén team.


