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Mercedes-Benz Cars 
Mercedes-Benz personenwagens 

Terugblik op 2009, de inschrijvingen 

Men had voorspeld dat 2009 een moeilijk jaar zou worden voor de 

autosector, vooral door de economische crisis die op dit ogenblik de hele 

wereld treft. En moeilijk was het in elk geval, al lijkt het jaareinde minder 

catastrofaal dan voorzien. De reden? In november en december 2008 

hebben de eerste gevolgen van de crisis zich laten voelen, met een 

indrukwekkende daling van de verkoop tot gevolg. Daardoor lijkt de 

verkoop van nieuwe wagens aan het einde van 2009 goed te doen in 

vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar kunnen we daarom van 

herstel spreken? Niet echt, hoogstens van een kleine heropleving van de 

markt, waar de aantrekkelijke aanbiedingen van constructeurs elkaar in 

sneltempo opvolgen en waar nieuwe, “populairdere” modellen op de 

markt komen. Laten we ons geen illusies maken: 2010 wordt opnieuw 

een moeilijk jaar, zeker voor prestigeconstructeurs zoals Mercedes-Benz. 

Toch zal de komst van de ecologische BlueEFFICIENCY-motoren de 

verkoop een kleine boost geven. 

Nu 2009 naar zijn einde loopt, is het tijd om een eerste balans op te 

maken voor het merk met de ster. Wereldwijd verkocht Mercedes-Benz 

826.000 voertuigen (januari-oktober), hetzij een daling met 14%. Toch 

zetten de bemoedigende resultaten voor de maand oktober (+7,2%) aan tot 

optimisme. Dat goede resultaat is toe te schrijven aan de verkoop van de 

E-Klasse, die nu een sterke plaats heeft op de wereldmarkt en van de  

S-Klasse, maar ook aan de recordverkoop in China (+78% in oktober, 

+48% voor de eerste tien maanden van het jaar) en de heropleving van de 

Amerikaanse markt (+21% in oktober). 

En wat met België? De voorspellingen van december 2008 zijn correct 

gebleken. FEBIAC sprak toen van een marktdaling van 10 tot 15%, wat 
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ongeveer zal uitkomen aangezien het jaareinde altijd een kleine opleving 

van de verkoop met zich meebrengt. Voor Mercedes-Benz zal het aantal 

inschrijvingen voor het hele jaar 2009 ongeveer 20% lager liggen dan in 

2008. Waar we eind oktober stonden? Met een totaal van 16.425 

ingeschreven wagens noteerden we een daling van 23,05% terwijl de 

totale markt een daling van ongeveer 14,2% liet optekenen. Mercedes-

Benz behoudt echter de tiende plaats in het klassement van de 

inschrijvingen en een marktaandeel van 3,96%. Het doel bestaat erin om 

eind dit jaar terug naar 4% te gaan.  

Door het feit dat Mercedes-Benz prestigewagens bouwt, heeft het meer 

dan andere constructeurs te lijden onder de crisis, al behoudt het merk 

zijn marktaandeel in het prestigesegment. De kleinste modellen, de A- en 

de B-Klasse, behoren tot een segment dat het dit jaar erg goed doet, maar 

kunnen moeilijk optornen tegen de concurrentie omdat ze allebei in de 

laatste fase van hun levenscyclus zitten. Toch blijft hun marktaandeel 

stabiel en merken we zelfs een lichte stijging (4,1% voor de A-Klasse en 

8,4% voor de B-Klasse). Met bijna 5.000 verkochte exemplaren in de 

eerste tien maanden van dit jaar kende de C-Klasse (Berline en Break) 

een sterke terugval. Verder mogen we niet vergeten dat 2008 een 

uitstekend jaar was voor dit model, dat eind 2007 werd gelanceerd. En 

dan houden we nog geen rekening met de invloed van de leasingmarkt 

die dit jaar met bijna 25% terugviel in België. Toch lijkt het einde van het 

jaar beterschap te brengen met onder meer de speciale reeks C-Klasse 

Essential, die op een zekere interesse kan rekenen. 

Terwijl de CLC een van de aangename verrassingen van het jaar 2009 is, 

met een stijging van de inschrijvingen met 72% over de eerste tien 

maanden van het jaar (maar een daling van het marktaandeel in een 

segment dat het erg goed doet), komt het andere goede nieuws van de  

E-Klasse Berline en Coupé. De E-Klasse Berline is marktleider in zijn 

segment met een marktaandeel van 33% en 2.523 nieuwe inschrijvingen 

(waaronder 2.117 voor de W212). Dat cijfer stijgt voortdurend en houdt 

rekening met het feit dat het nieuwe model pas eind maart op de markt is 
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gekomen. We zien hetzelfde succes voor de E-Klasse Coupé, die nochtans 

pas sinds mei in de showroom staat maar met 462 inschrijvingen toch 

zijn marktaandeel opdrijft. Over de S-Klasse, die in juli een facelift 

onderging, valt nog niet veel te zeggen aangezien de verkoop recent van 

start is gegaan en het een erg klein segment betreft dat bovendien veel te 

lijden heeft onder de concurrentie. Maar ondanks alles blijft de interesse 

hoog, vooral voor de S 400 HYBRID, die bedrijfsleiders een uiterst 

comfortabele en toch ecologisch verantwoorde wagen biedt.  

Het jaar 2009 was een stuk moeilijker voor de SLK (-47%) en de CLS  

(-60%), al behoudt die laatste wel het grootste marktaandeel in zijn 

segment (69%). De concurrentie en de achteruitgang van het segment 

liggen aan de basis van die daling. Aan SUV-zijde tot slot realiseert de 

GLK, die in november 2008 werd gelanceerd, een indrukwekkende 

verkoop met 623 inschrijvingen. Met de 220 CDI-motor, die nog weinig 

bekend is bij het publiek en de tweewielaangedreven versie krijgt hij 

binnenkort nog meer slagkracht. De verkoop van de ML en de GL ging 

fors omlaag (gemiddeld -40%) maar beide modellen behouden hun 

marktaandeel van 18 respectievelijk 14,6%.  

De nieuwigheden voor 2009 

Wie 2009 zegt bij Mercedes-Benz, zegt uiteraard ook E-klasse. Met die 

laatste heeft Mercedes-Benz een nieuwe referentie voor dit segment 

geïntroduceerd op het vlak van veiligheid, comfort en milieubescherming. 

Met meer dan een twintigtal verbeteringen en technologische innovaties 

bestendigt de nieuwe berline de positie van Mercedes-Benz als 

marktleider in het prestigesegment. Enkele van de nieuwigheden zijn het 

standaard gemonteerd concentratiehulpsysteem (Attention Assist), de 

grootlichtassistent (Adaptive Main Beam Assist) en het automatisch 

remsysteem bij dreigende ongevallen. De E-Klasse Berline, die sinds 

maart op de markt is, heeft zijn motorisaties sindsdien voortdurend 

uitgebreid, met onder meer de recente komst van de 200 CDI 

BlueEFFICIENCY, die erg in trek is in België.  
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Naast de berline heeft ook de E-Klasse Coupé, de vervanger van de CLK, 

een trotse uitstraling. Hij combineert een sportieve en dynamische look 

met een voorbeeldig comfort- en veiligheidsniveau en heeft zo alle 

troeven in handen om te verleiden. Met zijn klassieke coupélijn zonder  

B-stijlen en zijn volledig inschuifbare achterruiten onderscheidt het 

nieuwe tweedeursmodel zich door een uiterst sportieve interpretatie van 

het dynamische design van de E-Klasse. Na de 350 CDI zullen ook de  

250 CDI en 220 CDI binnenkort heel wat succes oogsten.  

De jongste nieuwigheid in de E-Klasse is de break, die nauwelijks enkele 

dagen op de markt is. Functionaliteit, veiligheid, comfort en kracht 

typeren deze nieuwkomer met zijn sterke persoonlijkheid. De E-Klasse 

Break neemt alle technische innovaties over van de berline. Hij beschikt 

bovendien standaard over een pneumatische ophanging met 

automatische niveauregeling achteraan en biedt tal van functionele 

nieuwigheden voor de bagageruimte. Het motorgamma, dat op dit 

ogenblik vijf benzine- en dieselmotoren omvat, wordt binnenkort 

uitgebreid tot tien krachtbronnen, waaronder enkele nieuwe 

motorblokken en de uiterst lichte en compacte 4MATIC-

vierwielaandrijving van de jongste generatie.  

Behalve die nieuwigheden liet Mercedes-Benz enkele modellen een 

facelift ondergaan, waarvan de S-Klasse beslist een van de voornaamste 

is. Vier jaar na de marktlancering van de W221-reeks blijft de S-Klasse 

2009 de referentie onder de luxeberlines, met tal van grote innovaties op 

het vlak van comfort en aandrijving, en dan hebben we het nog niet over 

zijn spitstechnologische uitrusting die de veiligheid aanzienlijk ten goede 

komt. Samen met de vernieuwde S-Klasse lanceerde Mercedes-Benz ook 

de eerste in serie gebouwde hybride met lithium-ionbatterij.  

Met 7,9 l/100 km en een CO2-uitstoot van 186 gram per kilometer werpt 

de S 400 HYBRID zich op als de zuinigste luxewagen met benzinemotor 

op de markt.  
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Ook opvallend was de facelift van de GL-klasse, die zowel esthetische als 

technische wijzigingen omvatte. 

Ecologie in de spotlights 

2009 was ook het jaar van de ecologische ommekeer bij Mercedes-Benz. 

Het label BlueEFFICIENCY, dat wagens met een lager verbruik en lagere 

CO2-uitstoot verenigt, heeft betrekking op nagenoeg alle modellen. Een 

lager gewicht, een lagere luchtweerstand, een daling van de rolweerstand, 

een efficiënter energiebeheer… Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die 

terug te vinden zijn op de BlueEFFICIENCY-modellen. Niet alleen de 

nieuwe viercilinders van de C-Klasse, E-Klasse en GLK hebben het label 

gekregen, ook de A- en de B-Klasse profiteren ervan. En het gamma blijft 

zich uitbreiden. Bij de C-Klasse bijvoorbeeld behoren na de C 250 CDI 

met 5,1 l/100 ook de 220 CDI (4,8 l/100 km) en de 200 CDI (5 l/100 km) 

tot het clubje.  

Voor de E-Klasse Berline vult de 200 CDI (5,2 l/100 km) het gamma aan 

en in het geval van de Coupé werd en wordt het gamma uitgebreid met de 

250 CDI (5,1 l/100 km) en de 220 CDI (nog niet bekend). De GLK beschikt 

voortaan over een 220 CDI (6,6 l/100 km). 

Bij Mercedes-Benz is ecologie echter meer dan de hybridisering met de  

S 400 HYBRID of het gevecht tegen CO2-emissies met BlueEFFICIENCY. 

Er is ook het BlueTEC-label voor onze SUV’s. Concreet wil de intern 

ontwikkelde BlueTEC-technologie dieselmotoren aanbieden die even 

schoon zijn als hun tegenhangers op benzine, door de uitstoot van 

stikstofoxiden te beperken dankzij een optimalisering van de motor en de 

uitlaatgasbehandeling (selectieve katalysator). Naast de GL 350 BlueTEC 

4MATIC zijn ook de modellen ML 350 BlueTEC 4MATIC en R 350 

BlueTEC 4MATIC verkrijgbaar.        

Een ander project dat realiteit is geworden, is de brandstofcel, die 

voortaan standaard wordt aangeboden in de B-Klasse F-CELL. De B-Klasse 

F-CELL, die sinds enkele weken in productie is, is de eerste elektrische 
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wagen die perfect is aangepast aan het dagelijks gebruik en die het 

dynamisme en het rijcomfort van een tweeliter benzinemotor levert. Het 

centrale element is een brandstofcelaandrijving van de nieuwe generatie, 

die zich compact, performant en veilig toont. De brandstofcel produceert 

de nodige aandrijfkracht aan boord, zonder daarbij vervuilende stoffen af 

te geven. De enige substantie die bij het proces vrijkomt, is water. De 

voornaamste componenten van de aandrijving zijn ondergebracht in de 

sandwichvloer, waardoor niet aan de interieurruimte werd geraakt. De 

autonomie bedraagt 400 kilometer en de motor levert 100 kW/136 pk en 

een koppel van 290 Nm. Het verbruik komt overeen met een gemiddelde 

van slechts 3,3 l/100 km.  

2010, tussen fascinatie en ecologie … 

Waar 2009 een rijk jaar was voor Mercedes-Benz, brengt 2010 een mix 

van fascinatie en ecologie. Ecologie met de nieuwe 200 CDI en 220 CDI 

BlueEFFICIENCY, die in België erg voordelig zijn dankzij de verschillende 

federale en gewestelijke premies, maar ook door hun fiscale 

aftrekbaarheid. En fascinatie met de nieuwe modellen die aanzetten tot 

dromen.  

Zo wordt de SLS AMG zeker een van de langst verwachte nieuwigheden 

voor al wie met nostalgie terugdenkt aan de vleugeldeuren van de 

befaamde SL 300. Met zijn mix van traditie en moderniteit is de SLS AMG 

een supersportieveling die zich onderscheidt zowel door zijn uniek design 

als door het systematische gebruik van technologieën die zijn gewicht 

beperken en zijn dynamische kwaliteiten versterken. Onder de motorkap 

bevindt zich een centraal voorin geplaatste 6,3-liter V8-motor, goed voor 

een maximumvermogen van 420 kW/571 pk en een koppel van 650 Nm. 

De SLS AMG is al enkele weken te bestellen en de eerste exemplaren 

worden in de loop van de maand maart geleverd. Tegen eind 2010, begin 

2011 volgt nog een roadsterversie.  
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Nog een grote nieuwigheid voor 2010 wordt de E-Klasse Cabrio, die de 

nieuwe E-Klasse familie vanaf de lente compleet zal maken. Met zijn 

stoffen kap erft hij de dynamische lijnen van de E-Klasse. Hij wordt op 11 

januari aanstaande in wereldpremière voorgesteld op het autosalon van 

Detroit en beleeft zijn Europese première in Genève. 

Eind 2010 wordt ook de nieuwe CLS verkrijgbaar, terwijl de R-Klasse 

(zomer) en de CL (herfst) een facelift ondergaan.  
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smart, de kleine stadswagen nu nog ecologischer 

2009-2010, van een nieuwe motor tot een facelift  

Ook voor smart was 2009 een moeilijk jaar. Terwijl hij het segment van 

de microcars enkele jaren geleden nog helemaal of bijna helemaal voor 

zich alleen had, wordt de concurrentie alsmaar feller. Ook dit jaar heeft de 

kleine stadswagen er verscheidene rivalen bij gekregen. Nu de 

nieuwigheid er af is, ging smart in de eerste tien maanden van dit jaar 

met 26,8% (1.226 inschrijvingen) achteruit. Met de komst van de nieuwe 

dieselmotor met 40 kW/54 pk ziet de toekomst er echter een heel stuk 

beter uit. De nieuwe smart cdi biedt namelijk niet alleen 21% meer 

vermogen, maar ook een hoger koppel (130 Nm), zodat hij voortaan nog 

maar 16,8 seconden nodig heeft voor de acceleratie van 0 naar 100 km/u. 

Het verbruik daalde tot 3,4 l/100 km en de CO2-uitstoot bedraagt nog 

slechts 88 of 89 g/km naargelang de versnellingsbak.  

In 2010 krijgt smart bovendien een facelift. Die is voorzien voor deze 

zomer en zal naast enkele esthetische koetswerkwijzigingen vooral 

aandacht besteden aan de interieurruimte en het dashboard.  

Elektrische toekomst 

De toekomst is bij smart elektrisch gekleurd. Van de nieuwe smart ed, die 

enkele weken geleden in productie is genomen, wordt in eerste instantie 

een reeks van 1.000 exemplaren gebouwd, bestemd voor testvloten in 

bepaalde Europese steden. Met zijn innovatieve en erg efficiënte lithium-

ionbatterijen tussen de assen, verliest hij niets van zijn interieurruimte. 

Zijn achterin geplaatste elektromotor van 30 kW levert uitstekende 

acceleraties en een uitzonderlijke levendigheid dankzij een koppel van 

120 Nm dat onmiddellijk ter beschikking staat. Zijn autonomie situeert 

zich om en bij de 135 kilometer. Ideaal dus voor stadsritten.  
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Nearly New Car 
Mercedes-Benz, marktleider bij de jonge 
tweedehandswagens 

In 2009 hebben we duidelijk vastgesteld dat de consument steeds vaker 

voor een tweedehandse wagen kiest dan voor een nieuwe auto. Dat gaat 

ten koste van ons marktaandeel bij die laatste, maar geeft de verkoop van 

recente tweedehandswagens een echte boost. Zo werden er op de 

tweedehandsmarkt in het totaal 574.948 wagens ingeschreven (januari-

oktober 2010), hetzij een sprong van 3,66% in vergelijking met dezelfde 

periode in 2008 (nieuwe wagens: 414.609). Daarvan waren 38.879 

inschrijvingen voor rekening van Mercedes-Benz (een marktaandeel van 

6,76%) en 2.316 voor smart (marktaandeel van 0,4%). 

Die situatie wordt nog benijdenswaardiger voor Mercedes-Benz als men 

alleen rekening houdt met recente tweedehandswagens (jonger dan drie 

jaar), waarbij het merk met 9.498 ingeschreven auto’s marktleider wordt 

(marktaandeel van 10,66%), voor Opel, Volkswagen en Peugeot. In deze 

bijzondere doelgroep is Nearly New Car met Mercedes goed voor 37%, 

hetzij een stijging van het marktaandeel met 1% in vergelijking met een 

jaar geleden. De populairste modellen? De A, B, C en E-Klasse.  
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Mercedes-Benz Bedrijfsvoertuigen 

De wereld van de bedrijfsvoertuigen ontsnapte in 2009 niet aan de impact 

van de financieel economische crisis, zeker met het absolute succes- en 

recordjaar 2008 als vergelijkingsbasis.  

Verwacht wordt dat Mercedes-Benz Trucks het nog lopende jaar met circa 

1.000 leveringen zal afsluiten. Dit is ongeveer 50% minder dan een jaar 

geleden.  

Mercedes-Benz Vans werden eveneens getroffen, zij het in mindere mate. 

Op het eind van het jaar wordt verwacht 5.700 voertuigen in bestelling te 

hebben. Dit cijfer ligt 35% onder de recordrealisatie van 2008.  

Met deze resultaten houdt Mercedes-Benz zich – zowel voor de vans als 

voor de trucks – op rond het gemiddelde in een algemeen teruglopende 

Belgische en Europese markt 

Voor 2010 verwachten we dat de markt voor Trucks verder licht zal dalen 

en dat deze voor de vans een omgekeerde beweging zal kennen. In deze 

context streeft Mercedes-Benz voor beide naar een stabilisatie van het 

marktaandeel. Geplande productinnovaties en uitgewerkte service-

diensten geven Mercedes-Benz Bedrijfsvoertuigen het nodige vertrouwen 

om een – ongetwijfeld – moeilijk 2010 tegemoet te gaan.  
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Mercedes-Benz Trucks  

Facts & Figures 

De markt van de trekkers liep dit jaar sterk terug wat zich vertaalt in de 

verkoopcijfers van Mercedes-Benz Trucks. Het totaal aantal leveringen 

dat eind dit jaar zal worden genoteerd bedraagt ongeveer 1.000 

voertuigen. Deze halvering in vergelijking met 2008 is nagenoeg 

eenduidig aan de terugloop in het segment van de Heavy Duty Truck met 

onder meer de trekkers toe te schrijven. In het segment van de Medium 

Duty Truck kunnen we een toename noteren in vergelijking met diezelfde 

periode een jaar geleden. 

Een analyse van het marktaandeel, leert ons dat Mercedes-Benz in alle 

segmenten terrein wint in vergelijking met 2008 en het lopende boekjaar 

allicht zal afsluiten met een totaal marktaandeel van circa 16%.  

Deze gunstige evolutie is toe te schrijven aan enerzijds de complete 

productmix van het merk met de ster en anderzijds de inhaalbeweging 

van de levering van trucks, besteld in 2008.  

Markt verandert van gezicht 

De financieel economische crisis en de daarmee gepaarde gaande paniek 

heeft gemaakt dat de markt van de vrachtwagens op diverse vlakken 

onder druk kwam te staan.  

Een van de invloedrijkste elementen daarbij is de terughoudendheid en 

de voorzichtigheid van de financiële sector inzake kredietverstrekkingen 

waardoor bepaalde afspraken en deals onder druk kwamen te staan of 

zelfs helemaal afsprongen.  

Dankzij de aandacht voor de uitwerking van totaaloplossingen op maat 

van de klant, probeert Mercedes-Benz Trucks in België het hoofd te 
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bieden aan de huidige, ongunstige, marktevoluties. Servicecontracten, 

financieringsoplossingen in samenwerking met Mercedes-Benz Financial 

Services en aandacht voor andere doelgroepen dan de transportsector zijn 

daarvan enkele voorbeelden. Net zoals een zeer nauwe samenwerking 

met het dealernetwerk met absolute aandacht voor klantentevredenheid 

en begeleiding op het vlak van dealerrendabiliteit.  

De economische evolutie zou ons bijna doen vergeten dat 2009 het jaar 

was van de nieuwe – of derde generatie van de - Actros Bouw, die 

voortaan ook met de automatische versnellingsbak Powershift 

verkrijgbaar is. Verder werd in België het Start/Stop systeem op Atego en 

Axor Distributie standaard aangeboden.  

Wat brengt 2010? 

Algemeen duiden een aantal macro-economische factoren op het feit dat 

het dieptepunt van de crisis mogelijk bereikt is. Verder stellen we vast 

dat de paniek en het immobilisme van de eerste zes maanden van dit jaar 

langzaam maar zeker verdwijnen ten voordele van nieuwe initiatieven. 

Kortom, de markt vertoont een zekere inhaalbeweging.  

Deze positieve tekenen verbergen evenwel niet dat 2010 zich als een 

moeilijk jaar aankondigt. De vraag naar offertes mag dan wel stijgen, het 

beslissingsproces verloopt trager.  

Dit neemt niet weg dat het merk met de ster in een ongetwijfeld blijvend 

dalende vrachtwagenmarkt haar objectief op het vlak van bestellingen 

licht naar omhoog trekt in vergelijking met 2009.  

Dit vertrouwen wordt geput uit de kwaliteit van het product en uit de in 

2010 geplande lancering van de Mercedes-Benz Atego Hybrid, de Econic 

Trekker NGT, de tweede generatie van het Active Break Assyst systeem 

en de beschikbaarheid van EEV-motoren.  
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Mercedes-Benz Vans 

Facts & Figures 

Het jaar 2009 startte veelbelovend voor Mercedes-Benz Vans, onder meer 

dankzij een professionele aanpak tijdens het Autosalon van dit jaar en de 

uitgekiende productpositionering en prijszetting. De gerealiseerde 

bestellingen in de eerste maanden van dit jaar lagen onder deze van 

dezelfde periode een jaar geleden, maar duidelijk hoger dan de 

verwachtingen. Het jaareinde leert ons dat de vraag naar bestelwagens 

een licht positieve trend kent.  

Op vlak van marktaandeel voert Mercedes-Benz Vans in alle segmenten 

momenteel de boventoon wat voor het jaar 2009 ongetwijfeld zal 

resulteren in een globaal marktaandeel van 16.7%. 

Deze gunstige uitgangspositie is onder andere toe te schrijven aan het 

blijvende succes van de Mercedes-Benz Sprinter.  

TCO: Total Cost of Ownership 

De minder gunstige economische context heeft dit jaar voor Mercedes-

Benz Vans geleid tot een grote vraag naar offertes, gecombineerd met een 

traag beslissingsproces waarbij investeerders een grote voorzichtigheid 

aan de dag leggen. Tel daarbij de terughoudendheid van de financiële 

sector voor de verlening van kredieten en het mag duidelijk zijn dat de 

werkomstandigheden niet ideaal waren.  

In deze gewijzigde context heeft Mercedes-Benz Vans nieuwe accenten 

gelegd.  

Zo werd sterk gewerkt rond het concept ‘Total Cost of Ownership’ waarbij 

de lange termijn centraal staat. Een Mercedes-Benz bestelwagen mag dan 

in aankoop duurder zijn dan zijn directe concurrenten, op lange termijn is 
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er een terugverdieneffect. Dit wordt gerealiseerd door de hoge restwaarde, 

door een lager verbruik dankzij de Euro 5-motoren op de Sprinter en 

dankzij het aanbod van servicecontracten voor onderhoud en herstelling. 

BlueEFFICIENCY 

Voor Mercedes-Benz Vans stond 2009 in het teken van enerzijds de 

Mercedes-Benz Sprinter en anderzijds de ingeslagen ecologische weg.  

Midden dit jaar werd de Sprinter uitgerust met een nieuwe 4-cilinder 

dieselmotor en een vernieuwde 6-cilinder dieselmotor waardoor hij – in 

combinatie met de nieuwe versnellingsbak ECO-Gear - aan de Euro 5-

norm voldoet. Dankzij deze innovaties en de beschikbaarheid van het 

motor Start/Stop systeem en van een aardgas- (NGT)motor, daalt het 

verbruik en dus ook de uitstoot van CO2. Daarmee schrijft hij zich in in 

het ecologische Mercedes-Benz verhaal dat de naam ‘BlueEFFICIENCY’ 

meekreeg.  

Belgacom 

2009 was eveneens het jaar van de zogenaamde ‘Belgacom-deal’. Halfweg 

dit jaar werd een contract afgesloten tussen Mercedes-Benz Belgium 

Luxembourg en Belgacom voor de levering van 600 Sprinters, gespreid 

over twee jaar met start in 2010. De 600 Sprinters worden ingezet als 

mobiel bureel en werkplaats voor de uitvoering van reparatiewerken over 

heel België. De realisatie van deze overeenkomst is in grote mate te 

danken aan de productkwaliteit, de total cost of ownerhsip en de 

samenwerking met Mercedes-Benz Financial Services. 

Wat brengt 2010? 

Op het vlak van bestelwagens verwacht Mercedes-Benz een lichte groei 

van dit segment in de globale markt. Binnen dit gegeven, wordt gestreefd 

naar een stabilisatie van het marktaandeel rond 17%. 
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Het blijft hoe dan ook koffiedik kijken hoe de economie in het algemeen 

en de markt voor de bestelwagens in het bijzonder zich in 2010 zal 

gedragen. Vaststelling is in ieder geval dat in 2009 uitgestelde 

bestellingen, ongetwijfeld niet blijvend op de lange baan kunnen worden 

geschoven.  

Drie jaar gratis onderhoud/herstelling 

Op productvlak wordt in 2010 de ecologische lijn verder doorgetrokken. 

Wat de serviceverstrekking betreft, pakt Mercedes-Benz Belgium 

Luxembourg voor de bestelwagens met een compleet nieuw concept uit. 

In de periode december 2009 – maart 2010, wordt bij aankoop van een 

bestelwagen een driejarig gratis servicecontract aangeboden. Onderhoud 

en herstellingswerken zijn dus gedekt voor een periode van 3 jaar of 

90.000 km (wat het eerste wordt bereikt) en dit op het volledige 

bestelwagengamma van Mercedes-Benz – Viano, Vito en Sprinter. Met 

deze nieuwe service onderstreept Mercedes-Benz haar total cost of 

ownership visie. 
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USED 1 & TruckStore 

De start van 2009 betekende meteen ook het begin van het concept  

‘Used 1’ wat staat voor de tweedehandsactiviteiten van Mercedes-Benz 

Vans – Viano, Vito en Sprinter.  

Used 1 werd van nul opgestart en de resultaten aan het eind van het jaar 

zijn meer dan bevredigend. Verwacht wordt dat het jaar wordt afgesloten 

met een totaal aantal van 300 verkochte voertuigen.  

Used 1 werd opgestart met 11 Used 1 dealers en ondertussen werd ook 

Truck Center Sint-Pieters-Leeuw aan deze lijst toegevoegd. Tevens wordt 

er gebruik gemaakt van bestaande structuren om het Used 1 concept 

verder in de markt te zetten. 

Het potentieel van de tweedehandsmarkt voor Mercedes-Benz Vans 

maakt dat TruckStore niet langer optreedt als een verkooppunt voor jonge 

tweedehands bestelwagens. Een structurele scheiding drong zich in dit 

kader op: Used 1 en haar Used 1 dealers leggen zich voortaan toe op 

bestelwagens jonger dan 5 jaar en/of minder dan 150.000 kilometer op de 

teller, daar waar Truckstore de vans ouder dan 5 jaar en/of met meer dan 

150.000 gereden kilometers voor haar rekening neemt.  

Used 1 stelt plaatst dankzij haar website nagenoeg permanent 100 jonge 

tweedehandsbestelwagens ter beschikking.  

Meer info op: www.used1.mercedes-benz.be 

TruckStore 

Dit brengt ons meteen bij TruckStore – het multimerken centrum voor 

tweedehands vrachtwagens en vans. TruckStore, gelegen langsheen de 

A12 in Aartselaar – zal eind dit jaar een 700-tal bestelwagens aan de man 

hebben gebracht en geschat wordt dat het jaar voor de trucks wordt 
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afgerond op 300 eenheden. Met deze resultaten worden de vooropgestelde 

objectieven in een moeilijke tweedehandsmarkt gerealiseerd.  

In de toekomst zal TruckStore zich meer toeleggen op haar basisopdracht: 

het bewerken van de markt voor tweedehandsvrachtwagens waarbij sterk 

de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van de Mercedes-Benz producten 

en van de dienstverlening van het merk met de ster. Om die reden kan de 

klant optioneel overgaan tot de aankoop van 1 jaar garantie op de 

aandrijflijn. Voor voertuigen met het label ‘gold’ is er standaard 1 jaar 

voorzien en kan dit dus worden uitgebreid tot het dubbele.  

Met een duidelijke focus voor elk van de tweedehandsactiviteiten wapent 

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg zich op het vlak van 

bedrijfsvoertuigen voor het komende jaar. Daarbij wordt verwacht dat de 

algemene markt licht zal dalen en dat Mercedes-Benz beter zal presteren 

dan het huidige jaar. De kwaliteit van de tweedehandsbedrijfsvoertuigen 

van het merk met de ster kan immers een perfect crisisproduct zijn.  
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The Mercedes House Brussels  
Passie volgens Mercedes-Benz 

Sinds 2003 ontvangt The Mercedes House Brussels in het hartje van de 

Brusselse Zavelwijk liefhebbers van mooie wagens. Dit informatie- en 

communicatiecentrum is een moderne ruimte waar men op een 

informatieve, educatieve en interactieve manier thema’s kan ontdekken 

met betrekking tot de autosector in het algemeen en Mercedes-Benz in 

het bijzonder. De boetiek met verzamelvoorwerpen van Mercedes-Benz, 

de exclusieve salons, de brasserie met Frans geïnspireerde keuken en de 

tentoonstellingsruimte zijn samen 1.500 m² groot en houden de 

merktradities in ere met stijl, klasse en prestige.  

The Mercedes House Brussels is gratis toegankelijk voor het grote publiek 

en organiseert jaarlijks twee tijdelijke tentoonstellingen waar men de 

geschiedenis van Mercedes-Benz of een specifiek aspect dat het merk na 

aan het hart ligt, kan ontdekken. Zo loopt er sinds half oktober de 

tentoonstelling ‘Passion for Innovation’, die zich interesseert voor de 

ontwikkeling van technologische innovaties in de geschiedenis van de 

Mercedes-Benz S-Klasse. Van de W187 tot de W221 weerspiegelt dit 

vlaggenschip immers als geen ander de energie en de investeringen die 

het merk met de ster aan onderzoek en ontwikkeling wijdt. Deze 

tentoonstelling loopt nog tot eind april 2010 en is een mix van auto’s, 

video’s, foto’s en uitlegpanelen. 
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European Motorshow Brussels 2010  
E-Klasse op het erepodium!  

Ter gelegenheid van de 88ste editie van de European Motor Show 

Brussels, is Paleis 10 volledig aan Mercedes-Benz en smart gewijd. Op 

een oppervlakte van 2.980 m² stellen Mercedes-Benz en smart maar liefst 

20 respectievelijk 6 wagens voor. De vedette van de stad wordt 

ongetwijfeld de SLS AMG, die voor het eerst te zien is in België. Daarnaast 

schittert de E-Klasse in de versies Berline, Coupé en Break. De 

ecologische modellen zijn eveneens goed vertegenwoordigd, met een 

brede waaier BlueEFFICIENCY-versies, waaronder enkele nieuwigheden 

zoals de C 200 CDI (100 kW/136 pk & 130 g CO2), de E 200 CDI Break 

(100 kW/136 pk & 152 g CO2) en de E 220 CDI Coupé. Ook de 

schitterende CLS Grand Edition met zijn designo-koetswerkkleur ‘magno 

platinium’ is er te zien.  

Fascinatie, comfort, kwaliteit en ecologie zijn dus de sleutelwoorden op de 

stand van Mercedes-Benz.  

Bij smart staat de nieuwe 40 kW sterke dieselmotor centraal, naast de 

fabelachtige smart Brabus Tailor Made, die een nieuw gamma 

personaliseringsmogelijkheden in de verf zet.  

Lijst van auto’s 

A 160 5-deurs Base version 

B 160 Chrome package 

B 180 CDI Sportpackage 

C 200 CDI Berline Base version met Avantgarde-radiatorrooster 

C 200 CDI Break Avantgarde 

CLC 160 Coupé Style package 

SLK 200 K Roadster Sportpackage 

E 200 CDI Berline Elegance 
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E 200 CDI Berline Avantgarde & Sportpackage AMG 

E 200 CDI Break Avantgarde 

E 220 CDI Coupé Sportpackage AMG 

CLS 350 CDI Grand Edition 

S 400 HYBRID LWB  

SL 300 Roadster Sportpackage 

GLK 220 CDI 2WD Sportpackage ext. 

ML 300 CDI Sportpackage ext. 

GL 350 BlueTEC 

SLS AMG 

 

Viano CDI 2.2 Trend 

 

smart coupé 45 kW mhd pure 

smart coupé 52 kW mhd pulse 

smart coupé cdi passion 

smart cabrio cdi passion 

smart cabrio cdi pure 

smart cabrio Brabus Tailor Made 
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Voor meer informatie 
Onze mediasite 

Als u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, van nieuwe modellen 

en ontwikkelingen of nog van andere projecten, aarzel dan niet u te 

registreren op onze mediasite www.media.mercedes-benz.be. U vindt er 

alle persberichten terug, evenals downloadbaar audiovisueel materiaal 

van alle aard.  

Om toegang tot deze site te verkrijgen, volstaat het u te registreren 

waarbij u zich meteen ook op onze newsletter kan abonneren.  

 



  

23 

MB BeLux Press & Corporate Communication 

Erik Van den Heuvel 

Head of Press & Corporate Communication  

Erik.vandenheuvel@daimler.com 

Helen Van Nuffelen  

Corporate Communication Manager 

Press Relations Vans & Trucks  

02 724 14 77 - helen.vannuffelen@daimler.com 

Nathalie Pierard 

Press Relations Supervisor Mercedes-Benz Cars 

02 724 14 74 - nathalie.pierard@daimler.com 

David Gérimont 

Press Fleet Officer Mercedes-Benz 

02 724 88 08 - david.gerimont@daimler.com 

Céline Monbrun 

Executive Assistant 

02 724 12 83 – celine.monbrun@daimler.com  
     


