Седан

C-Класу

Ласкаво просимо у
зону комфорту.
Спортивна елегантність, інноваційні технології безпеки та розкішний
інтер’єр перетворюють новий седан C-Класу на Вашу зону комфорту.

Дизайн: симбіоз спортивності
та сучасної розкоші.
Дизайн екстер’єру визначається лаконічними лініями та вишуканими рельєфними поверх
нями. Ця мінімалістська мова форм органічно поєднує розкіш зі спортивним стилем.
Динамічна передня частина, подовжена колісна база та спортивні аеродинамічні виступи
на капоті наділяють новий С-Клас характерним прагненням руху вперед.

Інтер’єр: вираження
прогресивного комфорту.
Цифрова передня панель, великий сенсорний екран в центральній консолі
та інноваційна концепція декоративних елементів рішуче дають зрозуміти:
новий седан C-Класу є втіленням сучасної розкоші.

Двигун: інноваційний
та ефективний.
Новий седан C-Класу Mercedes-Benz оснащено бензиновими
та дизельними двигунами найновішого покоління. Інноваційна
технологія із вбудованим стартер-генератором додає впевненості та
маневреності новому C-Класу.

Сідаєш в автомобіль.
Дихаєш вільно.
Завдяки широкому вибору систем комфорту нового седана C-Класу Ви зможете
розслабитися з першої секунди. Від мультиконтурних сидінь із вісьмома програ
мами масажу та вражаючої концепції підсвітки салону до ультрасучасних пакетів
ENERGIZING. Таким чином, Ваш новий C-Клас перетворюється на справжній
оазис для відпочинку у будь-якій ситуації.

Безпека: надійність від
Mercedes-Benz.
Новий седан C-Класу оснащено інтелектуальною концепцією безпеки. Численні
інновації перетворять кожну Вашу поїздку на приємне та безпечне задоволення.
Актуалізований пакет допоміжних систем «думає» разом з Вами. І, передусім -про Вас. Центральна подушка безпеки та система PRE-SAFE® Impulse Side – це
додаткові системи безпеки, що захищають Вас.

Сучасна розкіш: цифрова першість.
Ультрасучасна система голосового управління та мультимедійна система, що вчиться разом із
Вами. Завдяки вдосконаленій версії найбільш інноваційної системи управління MercedesBenz User Experience Ваш новий седан C-Класу перетворюється на цифрову зону комфорту.

"Думає" разом з Вами. І, передусім -про Вас.
Зона комфорту, в якій Ви можете повністю розслабитися. Навіть у стресових ситуаціях під час
руху. Інноваційні системи безпеки та допоміжні системи нового седана C-Класу
допоможуть Вам у цьому. Інноваційна система PRE-SAFE® Impuls Side та пакет допоміжних
систем захистять Вас у разі небезпеки.

Пакети ENERGIZING.

Комфортна підсвітка салону.

Пріоритетним завданням пакетів ENERGIZING є Ваше гарне самопочуття. Обирайте
різні настрої: наприклад, режими "Бадьорість" або "Свіжість", або одну з трьох тренувальних програм.

Концепція освітлення охоплює весь автомобіль від центральної консолі. 64 кольорові
гами динамічно змінюють одна одну або освітлюють кілька зон нового C-Класу різними
кольорами. Відхиліться на спинку сидіння і насолоджуйтесь.

DIGITAL LIGHT.
Система освітлення високої роздільної здатності DIGITAL LIGHT оптимально адаптується до будь-якої ситуації, підвищуючи водночас рівень комфорту. Різні функції світла
реагують на навколишнє середовище та інших учасників дорожнього руху, забезпечуючи ідеальні умови освітлення.

Мультиконтурні сидіння для водія
та переднього пасажира.
Індивідуальні та зручні: ці сидіння поєднують численні індивідуальні налаштування з
ексклюзивними доповненнями для комфорту. Ергономічні деталі надають чудові
можливості адаптації положення сидіння. Надувні бокові подушки забезпечують посилену бокову підтримку. Приємні масажні функції з шістьма різними програмами
перетворюють кожну подорож на справжнє задоволення.

Комплектація AVANTGARDE.

AMG Line.

Обираючи екстер’єр та інтер’єр AVANTGARDE, Ви підкреслюєте індивідуальність та
спортивний образ автомобіля – і демонструєте, що Вам до вподоби висока якість. Поєднання елементів дизайну екстер’єру створює винятково вражаючий автомобіль. За
рахунок зниженої ходової частини створюється ідеальний баланс динаміки, комфорту
й безпеки. Авангардні акценти в яскраво оформленому салоні з підсвіткою
салону щоразу будуть наново тішити Вас.

Вражаюча стилізація AMG Line надає екстер’єру та інтер’єру C-Класу спортивно-
ексклюзивних ноток та продемонструє Вашу любов до яскравого вражаючого дизайну. Технічні характеристики автомобіля, зокрема динамічно збалансована спортивна
підвіска зі спортивним рульовим керуванням, забезпечують відчутно більше задоволення від поїздки. Інтер’єр цього автомобіля одразу показує, що саме для Вас важливо: динамічна й ексклюзивна атмосфера до найдрібніших деталей.

Серійна комплектація.

Пакет Night.

Серійний екстер'єр із будь-якої перспективи демонструє гарні форми та класичну
привабливість. Серед характерних елементів дизайну: аеродинамічні виступи на капоті, світлодіодні фари High Performance та легкосплавні диски розміром 43,2 см
(17"). З серійним інтер’єром Ви робите ставку на класичну привабливість, що не підвладна змінам моди. Високоякісне освітлення салону та різноманітні можливості зберігання речей забезпечують типовий для бренду рівень комфорту вже у серійній комплектації.

Пакет Night розставляє привабливі візуальні акценти: численні елементи екстер’єру
мають чорний колір. Це підкреслює спортивний характер та особливу індивідуальність Вашого автомобіля. А ви таким чином демонструєте своє прагнення до виразного дизайну та ексклюзивної спортивності.

Ходова частина із адаптивним регулюванням
жорсткості амортизаторів.
Одна ходова частина – три типи. Ходова частина з адаптивним регулюванням жорсткості амортизаторів
пристосовується до Вашої манери руху. Ви віддаєте перевагу комфортному або динамічному стилю
водіння? За допомогою перемикача DYNAMIC SELECT Ви швидко перемикатимете різні режими, такі
як «Comfort» або «Sport».

Інтегрований стартер-генератор.
Потужність зустрічається з ефективністю: у новому C-Класі між двигуном та коробкою перемикання
передач знаходиться інтегрований стартер-генератор другого покоління. Ця інноваційна система
виконує функцію гібридного допоміжного двигуна. За рахунок цього під час прискорення створюється до
200 Нм додаткового крутного моменту.

Технічні характеристики.
Дизельні двигуни

Бензинові двигуни

C 220 d

C 300 d

C 180

C 200 4MATIC

C 300 4MATIC

1.993

1.993

1.496

1.496

1.999

Номінальна потужність (кВт [к. с.] при об/хв.)

147 [200]/4.200

195 [265]/4.200

125 [170]/5.500 - 6.100

150 [204]/5.800 - 6.100

190 [258]/5.800 - 5.800

Розгін з 0 до 100 км/год (с)

7,3

5,7

8,6

7,1

6

Максимальна швидкість (км/год)

245

250

231

241

250

У міському циклі

6,8-7,1

6,8-7,1

8,7-9,1

9,0-9,4

10,0-10,2

На трасі

3,9-4,2

6,8-7,1

4,7-5,1

5,0-5,4

5,3-5,7

У змішаному циклі

5,0-5,2

5,0-5,3

6,2-6,5

6,5-6,9

7,0-7,3

Викиди CO2 , змішаний цикл (г/км)

131.0-138.0

132.0-139.0

141.0-149.0

149.0-157.0

161.0-168.0

Клас емісії5/ефективності6

A-A

A-A

C-B

C-B

C-C

Об’єм (см3)
1

Витрата палива (л/100 км)
4

4

Тільки найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

1

 ані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Доступно на короткий період часу. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими метоД
диками вимірювання. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 1 статті 2 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З докладними відомостями щодо офіційних значень витрати палива й офіційно встановлених рівнів викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Посібнику з витрати палива, викидів CO2 та споживання електроенергії нових легкових автомобілів», який наявний в усіх точках продажу, а також на сайті Deutsche Automobil Treuhand GmbH за адресою www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції та
призначені лише для порівняння різних типів автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Вказівка дійсна тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення залежно від
країни. 6 Визначено на підставі вимірювання викидів CO2 з урахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті
www.mercedes-benz.ua

Габарити.

955

1 041

1 437

530
530
357

295

1 601
1 820

800

2 865
4 751

1 476

1 430

1 613
2 033

Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.

714
544

1 086

1 477

1 411

Вже протягом 20 років ми віримо в те, що спорт покликаний поєднувати людей та мотивувати їх особливим
чином. Для мільйонів дітей та підлітків ми зробили можливим так необхідний їм доступ до наших програм
підтримки задля того, щоб вони могли змінити своє життя на краще. Програми, які ми підтримуємо разом
із фондом «Laureus Sport for Good», узгоджуються з цілями сталого розвитку ООН є частиною захоплюючого, великого, глобального руху за позитивні зміни у світі. Придбанням автомобіля Mercedes-Benz Ви
підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».

Про дані у цьому виданні: у межах терміну поставки виробник залишає за собою право вносити зміни
до конструкції та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати об'єм поставки,
якщо (з урахуванням інтересів продавця) такі зміни або відхилення можуть бути прийнятними для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовленого предмета використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-яких
претензій. На ілюстраціях також можуть бути зображені елементи опціонального обладнання, які не
ПрАТ „АвтоКапітал“, вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-0420

входять до базового комплекту постачання. Це видання є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних норм та актів і наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної Республіки Німеччина на момент видання проспекту до друку.
Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у свого дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.ua

