
Універсал С-Класу



Новий універсал C-Класу є втіленням сучасної розкоші, яка щодня  
покращує Ваше життя. Прогресивний дизайн, унікальний рівень комфорту та  
інноваційні технології. Краще спробуйте все самі.

Ласкаво просимо до  
Вашої зони комфорту.







Екстер’єр цього автомобіля поєднує у собі елегантність, спортивний стиль та 
функціональність. Динамічні пропорції, рельєфні поверхні та висока функціо-
нальність є визначальними рисами дизайну універсалу C-Класу. Симбіоз спор-
тивного стилю та розкоші. Довершені форми дизайну: задня частина з 
двосегментними задніми елементами зовнішнього освітлення.

Експресія. Сила.





Салон нового універсалу C-Класу задає нові стандарти. Класичний Mercedes: високоякісні 
матеріали створюють відчуття розслаблення. Цифрова передня панель - втілення сучасності 
та актуальності. Тепер Ви можете взаємодіяти з власним автомобілем інтуїтивно за допомогою 
сенсорного управління.

Тут Ви можете розслабитися.





Впевнений. Прогресивний. Нові двигуни універсала C-Класу демонструють динамічні хо-
дові якості та низький рівень викидів CO2. Відкрийте для себе 4-циліндрові дизельні та  
бензинові двигуни! Інтегрований стартер-генератор другого покоління вперше виконує 
функцію гібридного допоміжного двигуна, що забезпечує підвищення потужності, крут-
ного моменту та ефективності.

Двигун: динаміка та інноваційність.





Відпочиньте у розкішному салоні нового універсалу C-Класу. Розташовуйтесь  
зручніше. Численні елементи обладнання для забезпечення комфорту гарантуватимуть 
Вам приємний відпочинок. Відкрийте для себе 8-зонні масажні сидіння, пакети 
ENERGIZING та підсвітку салону з можливістю індивідуального налаштування.

Оазис комфорту.



Новий універсал C-Класу оснащено прогресивною інтелектуальною концепцією 
безпеки. Численні інновації перетворять кожну Вашу поїздку на приємне та без-
печне задоволення. Оновлений пакет допоміжних систем «думає» разом з Вами. 
І, передусім - про вас. Центральна подушка безпеки та PRE-SAFE® Impuls Side – 
це додаткові системи безпеки, що захищають Вас.

Зона комфорту, у якій Ви почуватимете 
себе у безпеці.





Зона комфорту, в якій Ви можете повністю розслабитися. Навіть у стресових ситуаціях, таких як дорожній затор. Інноваційні 
системи безпеки та допоміжні системи нового універсала C-Класу допоможуть Вам у цьому. Прогресивна система   
PRE-SAFE® Impuls Side та пакет допоміжних систем Плюс на варті Вашого комфорту у будь-якій ситуації на дорозі.

«Думає» разом з Вами. І, передусім - про Вас.



Ультрасучасна система голосового управління та мультимедійна система, що вчиться від Вас і з Вами. Удосконалена 
інноваційна система управління MBUX перетворює Ваш новий універсал С-Класу на цифрову зону комфорту.  
Центральний дисплей вертикального формату із високою роздільною здатністю захоплює чудовою якістю зображення. 
Управління проводиться за допомогою сенсорного введення.

Сучасна розкіш: цифрова першість.



DIGITAL LIGHT високої роздільної здатності оптимально адаптується до кожної ситуації, 
водночас підвищуючи рівень комфорту. Різні функції світла реагують на навколишнє 
середовище, забезпечуючи ідеальні умови освітлення.

DIGITAL LIGHT. Кришка багажника EASY-PACK.
У серійній комплектації новий універсал C-Класу оснащено кришкою багажника 
EASY-PACK. Цей елемент відчутно покращує комфорт завантаження. Ви можете  
зручно завантажити й розвантажити автомобіль одним натисканням кнопки. Двері  
багажного відділення відкриваються та закриваються автоматично.



Пакети ENERGIZING.
Пакети ENERGIZING покращують Ваш комфорт під час руху. Різноманітні системи 
забезпечення комфорту об’єднуються в мережу в автомобілі та покращують ваше само-
почуття. Таким чином, новий С-Клас підтримує Вас, наприклад, під час монотонного 
або напруженого дорожнього руху.

Індивідуально спроектовані та розслабляючі: ці сидіння поєднують численні поло-
ження налаштування з ексклюзивними опціями для гарного самопочуття.  
Ергономічні деталі забезпечують ідеально зручне положення сидіння: надувні бокові 
подушки гарантують посилену бокову підтримку. Приємні масажні функції з шість-
ма різними програмами перетворюють кожну подорож на справжнє задоволення.

Мультиконтурні сидіння для водія  
та переднього пасажира.



Екстер'єр та інтер'єр AVANTGARDE підкреслять індивідуальність та спортивність авто-
мобіля та продемонструють, що його власнику до душі сучасна розкіш. Узгодженість 
елементів дизайну екстер'єру та їх поєдання створюють винятково вражаючий вигляд. 
За рахунок заниженої ходової частини створюється ідеальний баланс між динамікою, 
комфортом та безпекою. Авангардні акценти у ефектно оформленому салоні із  
естетичною підсвіткою щодня готуватимуть Вас до задоволення за кермом. 

З будь-якої перспективи серійний екстер’єр має гарні форми та класичну привабли-
вість. Серед характерних елементів дизайну: аеродинамічні виступи на капоті,  
високопродуктивні світлодіодні фари та легкосплавні дискові колеса розміром 43,2 см 
(17"). З серійним інтер’єром ви обираєте класичну привабливість. Високоякісне  
освітлення салону та різноманітні можливості зберігання речей забезпечують типовий 
для бренду рівень комфорту навіть у серійній комплектації.

Комплектація AVANTGARDE. Серійна комплектація.



Вражаюча стилізація AMG Line надає екстер'єру та інтер'єру C-Класу спортив-
но-ексклюзивних ноток та продемонструє Вашу любов до яскравого виразного ди-
зайну. Технічні особливості гарантують Вам значно більше задоволення від водіння, 
окрім іншого, завдяки динамічній спортивній ходовій частині зі спортивним рульо-
вим керуванням зі змінним передавальним відношенням (окрім плагін-гібридів). Ін-
тер'єр з першого погляду показує, що саме для вас важливо: динамічна та ексклю-
зивна атмосфера до найдрібніших деталей.

Пакет Night розставляє привабливі візуальні акценти: багато елементів єкстер'єру ви-
конані у чорному кольорі. Це підкреслює спортивний характер та особливу індивіду-
альність Вашого автомобіля. А ви таким чином демонструєте свою прихильність до 
виразного дизайну та ексклюзивної спортивності.

AMG Line. Пакет Night.



Одна ходова частина – три налаштування: завдяки ходовій частині з адаптивним регулюванням жорсткості амортизаторів 
Ви зможете обрати максимальну меневреність або високий комфорт амортизації. Відповідно до дорожніх умов та індиві-
дуальної манери водіння. Функція підрулення задніх коліс робить Ваш автомобіль більш маневреним у повсякденній екс-
плуатації та підвищує курсову стійкість на високій швидкості.

Комфорт, поєднаний з маневреністю та задоволенням від руху.



Наша мета: менше викидів в атмосферу та більша ефективність. Досягти її дозволяють двигуни внутрішнього згоряння  
із вбудованим стартер-генератором, що створює до 15 кВт додаткової потужності та 200 Нм крутного моменту. 

Екологічні та ефективні приводи із вбудованим стартер-генератором.



Технічні характеристики.

1  Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Пропонується протягом обмеженого часу.   3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаче-
ними методиками 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 доклад-
ними 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

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

Дизельні двигуни Бензинові двигуни

C 200 d C 220 d 4MATIC C 300 d C 180 C 200

Об’єм (см3) 1,993 1,993 1,993 1,496 1,496

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.) 120 [163]/3.200-4.400 147 [200]/3.600 195 [265]/4.200 125 [170]/5.500-6.1002 150 [204]/5.800-6.1002

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 7,8 7,5 5,8 8,8 7,5

Максимальна швидкість (км/год) 2263 2373 2503 2273 2403

Витрата палива4 (л/100 км)
У міському циклі
На трасі
У змішаному циклі

5,8-6,1
3,6-3,9
4,4-4,7

5,9 - 6,2
3,8 - 4,1
4,6 - 4,9

6,9-7,1
4,0-4,3
5,1-5,3

8,7-9,2
4,8-5,2
6,3-6,7

8,8-9,2
4,8-5,2
6,3-6,7

Викиди CO2
4, змішаний режим (г/км) 116-124 120-129 134 - 141 143-152 143-153

Клас емісії5/ефективності6 A+ - A+ A+ - A+ A - A B - B B - B



Габарити.

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

дять 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, дійс-
ні лише для Федеративної Республіки Німеччина на момент підписання проспекту до друку. 
Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у свого дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.ua

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 та є частиною захоплюючого, великого, глобального руху за позитивні зміни у світі. 
Придбанням автомобіля Mercedes-Benz Ви підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».

ПрАТ "АвтоКапітал", вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-0420


