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Breukelen, 6 mei 2008 
 
 
 
Lee Towers verknocht aan Cadillac 
 

•         Lee Towers is trouw aan Cadillac en rijdt al jaren (sinds ’95) in een STS 
•         STS 4.6 V8 AWD in Light Platinum met Ebony Premium Tuscany leder 
•         Standaard met Bose® 5.1 soundsystem met vijftien luidsprekers 

 
 
Lee Towers, een van onze grootste sterren, heeft onlangs de sleutels van zijn nieuwe STS in 
ontvangst genomen. “Zowel het merk als de kwaliteit en het model bevallen mij zeer goed en 
daarom ben ik enthousiast over Cadillac”, aldus de Rotterdamse artiest. 
 
Lee Towers rijdt nu in een STS 4.6 V8 AWD aut. Sport Luxury. Deze is onder andere voorzien 
van adaptive cruise control, stoelverwarming voor- en achterin en een head-up display. 
 
Zijn vijf meter lange sedan beschikt standaard over permanente vierwielaandrijving, Magnetic 
Ride Control en automatische portierontgrendeling. Voor mijn werk is een topkwaliteit 
multimediasysteem “een must” zegt Lee. De Cadillac STS overtreft alle verwachtingen met een 
standaard Bose® 5.1 soundsystem met vijftien luidsprekers en een touchscreen dvd-
navigatiesysteem. Op het grote scherm zijn ook de functies van de audio-installatie, dvd-speler 
en Bluetooth-telefoon af te lezen. Ideaal voor iemand die gewend is om zijn stem te gebruiken: 
audio en navigatie reageren op spraakcommando’s. 
 
Cadillac is aan een gestage opmars bezig in Europa sinds Kroymans Corporation in 2003 de 
importrechten kreeg. Steeds meer automobilisten raken onder de indruk van de unieke 
uitstraling, de luxe uitrusting en de bovengemiddelde prestaties die de moderne Cadillac biedt. 
Een steeds groter wordende groep autorijders wil zich onderscheiden van de massa door bij het 
kiezen van een volgende auto voor Cadillac te gaan. Lee Towers is daar een goed voorbeeld 
van. 
 



     

 
Het kloppend hart van de STS is de fameuze Northstar V8-motor, die een inhoud heeft van 
4,6 liter en een vermogen levert van 239 kW (325 pk). Lee heeft gekozen voor de Light 
Platinum (lichtzilver) lakkleur in combinatie met een Ebony (zwart) Tuscany lederen interieur. 
 
“In de Cadillac STS “4 wheel drive” reis ik comfortabel door het land naar mijn optredens. Het is 
uitermate belangrijk dat ik ontspannen op mijn bestemming arriveer.  
In de Cadillac STS lukt dat uitstekend. De auto is comfortabel, stil, heeft een luxe ambiance en 
een topklasse geluids-installatie. Voor mij is de Cadillac STS al jaren de ideale auto.” 
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