
MERCEDES-AMG
GT COUPÉ С 4 ВРАТИ 



Като ултимативен спортен автомобил с четири врати новият Mercedes-AMG GT 
Coupé още от пръв поглед показва накъде отива: напред. Специфичната AMG  

радиаторна решетка, тесните фарове MULTIBEAM LED и дълият преден капак с два 
спортни контура и големи отвори за въздух напълно се вписват във философията  

на дизайна на AMG: чувствена яснота, характерни пропорции и обемно тяло. Още 
от пръв поглед характерната предна част в Jet-Wing-дизайн с декоративен еле-

мент заявява ясно: тук идва един истински AMG GT.

ИДЕАЛНА ЛИНИЯ
СЛЕДВА СВОЯТА



В граничната зона няма място за компромиси. В кокпита AMG ДНК може да бъде видяна и усетена във всеки  
детайл, като убеждава с изключително висококачествени материали и най-добро качество на изработката. 

Както в AMG седалките в кожа Exklusiv Nappa, така и в AMG Performance седалките в спортна DINAMICA  
с цветни контрастни декоративни шевове. С AMG Performance волан в микрофибър DINAMICA и новият 

AMG допълнителен превключвател на волана Вие контролирате удобно всички важни функции на  
Вашия авто мобил, без да сваляте ръцете си от управлението. По този начин можете без ограничения да 

се концентри рате върху важни пътни маневри, а благодарение на новия AMG аромат да се наслаждавате  
на удоволствие от шофирането с всички сетива. В Mercedes-AMG GT Coupé с 4 врати можете да изживеете 

Driving Performance по избор с четири или пет седалки. При желание се предлага дори High-Class-задна 
част включително тъчскрийн.

У ДОМА

В ГРАНИЧНАТА 
ЗОНА



ДО ПОСЛЕДНИЯ 
ДЕТАЙЛ

Принадлежността към AMG GT семейството става ясна от пръв поглед. Това  
впечатление се усилва от 53,3 см (21 цола) AMG ковани джанти с дизайн  

кръстосани спици, които в комбинация с AMG високоефективна композитна 
спирачна система осигуряват прецизен пърформанс. Жалузите на радиатора, 

така нареченият AIRPANEL пред средния вход за охлаждащ въздух, подобряват 
аеродинамичната ефективност на автомобила. Във взаимодействие с изваж-

дащ се повдигнат заден спойлер автомобилът предлага една не само активна, но 
и интелигентна аеродинамика.

МАКСИМАЛНА 
МОЩНОСТ.



МОЩ
ГЕНИАЛНА

Изгледът отзад на Mercedes-AMG GT Coupé с 4 врати също цитира характерни елементи на дизайна  
от езика на формите на AMG GT: екстремно тесни LED задни светлини с познатите мигачи с бягаща 

светлина определят типичната линия на ръба на багажника и многостепенно изваждащия се или опцио-
нално неподвижния повдигнат заден спойлер подчертават принадлежността към GT семейството. 

Мускулестите рамене, завършената в класически Fastback-дизайн задна част и силно издадените колесни 
ниши събуждат емоции – които с кратко натискане на педала за газта стават още по-интензивни. След   

това прозвучава неподражаемият звук на управляемата AMG Performance ауспухова система от големите 
двойни ауспухови накрайници. Още повече индивидуалност предлагат многобройните индивидуални 

 пакети оборудване, например в екстериора: присъства всичко от особено спортния карбон до изклю-
чително ексклузивния хром. Чисто GT усещане. 



СВОБОДЕН
СТИЛЕН

Елегантността се среща с чистия спортен характер: Страничните стъкла без рамки 
и плоското, силно наклонено назад предно стъкло се съчетават с елементите на 

 класическата Coupé-архитектура. Редът седалки в задната част на купето не само 
предлага нова свобода, но и се вписва почти незабележимо в характерния контур  

на AMG GT моделите. Със своя втален страничен контур, широките рамене и силно 
издадените колесни ниши в задната част Mercedes-AMG GT Coupé с 4-врати 

 изпраща ясно послание: новата форма на спортен характер е с четири врати.



С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВО

Всъщност най-младият член на AMG GT семейството и все пак по-скоро големият брат. Mercedes-AMG GT Coupé с 4 врати предлага 
обичайния спортен характер на GT моделите с най-висок комфорт за несравнимо удоволствие от шофирането. В допълнение 

към различните двигатели има многобройни възможности за индивидуализация. Освен избора на три вида многоместна седалка 
в задната част на купето има ексклузивни пакети за екстериора и интериора, както и голям избор на лакове, джанти и спирачки. 



ДО ВЪРХА НА ПРЪСТИТЕ
ПЪРФОРМАНС Ново и изключително в средната конзола: осем интегрирани 

бутона на дисплея с висока резолюция за програмите за 
шофиране, управлението на предавателната кутия, ходовата 

част, ESP®, ауспуховата система, функцията ECO Start-
Stopp, регулирането силата на звука и повдигнатите задни 

спойлери. 

Също ново: Превключващ елемент в лайстната за управле-
ние. С този чувствителен на допир превключвател могат  

да бъдат управлявани както камерата за заден ход, така и на-
вигацията, радиото, медиите, телефона и настройките  

на автомобила. Специалното: Става дума за един-единствен 
бутон. Оформлението на комбиинструмента също свети  

в нов блясък с ефективен екран Supersport. 

С предлаганите опционално допълнителни превключватели, 
интегрирани в AMG Performance волана, Вие имате пряк 

контакт с пътя и променяте без усилия различни параметри 
на Вашия спортен автомобил. Превключвателите се със-

тоят от кръгъл въртящ се регулатор за управление на програ-
мите за шофиране под дясната спица на волана, както  

и два вертикално разположени, цветни бутони на дисплея и 
превключватели за налягане под лявата спица на волана, 

които могат да бъдат конфигурирани по желание. С двата 
бутона на дисплея могат да се прехвърлят допълнителни 

AMG функции от средната конзола към волана.



Като истински спортен автомобил с четири врати Mercedes-AMG GT Coupé 
създава удоволствие от шофирането в ново измерение в своя сегмент. Специ-

ално адаптираната към новите изисквания AMG 9-степенна предавателна  
кутия се отличава с екстремно кратко време за превключване. А благодарение 

на новия атрибут на програмата за шофиране AMG DYNAMICS пътното по-
ведение на спортния автомобил става още по-динамично. Функциите „Basic“, 

„Advanced“, „Pro“ и „Master“ се избират автоматично в зависимост от съот-
ветната програма за шофиране. Допълнителен плюс към пътната динамика 

гарантират ходовите части AMG RIDE CONTROL и AMG RIDE CONTROL+ с 
адаптивна система за демпфериране. Също така важно: оптимално разпреде-

ление на силата. Задвижване на всички колела 4MATIC+ обединява постоянно 
задвижвания заден мост променливо с предния мост и по този начин осигуря-

ва възможно най-добро разпределение на въртящия момент и безстепенна 
смяна от ориентираното към сцеплението задвижване на всички колела към изця-

ло задно задвижване. Активното управление на задния мост дава възможност  
за подобрена комбинация от маневреност и стабилност. Допълнителната про-

грама за шофиране RACE включително дрифт режим окончателно превръща  
автомобила с 4 врати в чисто расов спортен автомобил.

ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД
СТРЕМЕЖ КЪМ



Mercedes-AMG GT Coupé с 4 врати се доставя заводски с вътрешно вентилирана от 
всички страни и перфорирана високоефективна композитна спирачна система. 

Сребристите спирачни апарати с композитни спирачни дискове (360 x 36 mm отпред, 
360 x 26 mm отзад) са запазени за базовите модели. Пърформанс моделите  

(390 x 36 mm отпред, 360 x 26 mm отзад) се отличаватот тях с червен или жълт лак. 
Общото за всички е черният надпис „AMG“.

Опционалната AMG керамична високоефективна композитна спирачна система 
позволява процес на спиране като в моторния спорт. Широко оразмерените  

керамични спирачни дискове (402 x 39 mm отпред, 360 x 32 mm отзад) съчетават 
сложна технология с изключителен пърформанс. Най-късите спирачни пътища, 

прецизна точка на съпротивление и най-висока устойчивост дори при екстремни 
условия В сравнение с традиционните композитни спирачни дискове те са не 

само с около 40 % по-леки, но и оптично изпращат ясно послание: спирачните 
апарати са лакирани в цвят на бронз с черен надпис „AMG Carbon Ceramic“.

СПИРАЧКИ
ВИСОКОЕФЕКТИВНИ



ОБОРУДВАНЕ
СЕРИЙНО

ОБОРУДВАНЕ

4 Да се качите и веднага да се почувствате като у дома си – с амбиентното осветление  
това не е проблем. Индиректно осветеното купе не само повишава безопасността при 

шофиране през нощта, но и създава индивидуално настройваща се атмосфера.

5 Не само водачът и спътникът могат да се наслаждават на пълния комфорт на  
отопленито на седалките. При желание за пътниците в задната част на купето също се 

предоставя отопление на седалките.

1 Фаровете MULTIBEAM LED разширяват функцията на Intelligent Light System и осигуряват оптимално  
осветяване на пътното платно. Когато е тъмно, светлините в завои правят шофирането още по-безопасно. 

2 Пакетът Паркиране с камера за заден ход превръща паркирането в детска игра. Камерата в задната част 
прехвърля изображението на дисплея на мултимедийната система.

3 Два дисплея с висока резолюция, всеки с размер 31,2 см (12,3 инча) с три различни стила за индикация 
„Classic“, „Sport“ и „Super Sport“ в пърформанс моделите показват функциите на мултимедийната система.

3 Премиум навигационната система COMAND Online позволява широкообхватно  
свързване в мрежа, интегрирана концепция за управление и индикация, естествено  

гласово управление и тригодишна, безплатна актуализация на навигационната карта.  
Почитателите на моторните спортове се радват на интегрираното приложение AMG TRACK 

PACE App, което анализира собствения стил на шофиране. Освен това данни, специфични  
за автомобила, могат да бъдат извикани, запаметени и споделени в социалните мрежи.

4 Опционалните AMG Performance седалки в кожа Nappa, кожа Exclusive Nappa, кожа 
Exclusive Nappa/DINAMICA и кожа Exclusive Nappa STYLE подобряват осезаемо страничната 

опора за водача и спътника със засилен контур на формата на седалките и регулируема 
странична опора.

5 С Burmester® High-End 3D-съраунд озвучителна система Вие и Вашите спътници се  
наслаждавате на изключително качество на звука на всички места. Озвучаването може да 

бъде индивидуално настроено в зависимост от предпочитанията и музикалния стил.

1 AMG керамичната високоефективна композитна спирачна 
система предлага стойности на забавяне, на които може  

да се разчита в изключителни ситуации. Тя е до 40 % по-лека  
от традиционната спирачна система и благодарение на  

по-малко безпружинна маса осигурява повече пътна динамика 
и маневреност.

2 Новият лукс в High-Class-задна част: Комфортните единична 
седалка включително тъчскрийн създават висококачествена  

атмосфера. Пътниците седят особено удобно на местата отзад 
и имат достъп до много инфотейнмънт-функции и опции за 

комфорт.

СПЕЦИАЛНО



Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.
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ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ

Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+

Работен обем на двигателя (см3) 2 999 2 999 3 982 3 982

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 270+162 [367+22] / 5 500-6 100 320+162 [435+22] / 6 100 430 [585] / 5 500-6 500 470 [639] / 5 500-6 500

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 4,9 4,5 3,4 3,2

Максимална скорост (км/ч) 270 285 310 315

Разход на гориво3 (л/100 км)
Комбиниран 10,4-9,8 10,4-9,8 13,2-12,5 13,2-12,8

CO2-емисии3 комбинирани (г/км) 236-223 236-223 300-282 299-290

Клас емисии4 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

1 Данни за номиналната мощност съгласно разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 Налични за кратко време. 3 Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 
№ 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези стойности. Потреблението на електроенергия се определя въз основа на регламент 692/2008/ЕО. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са съставна част от 
оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване. 4 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, специфични за съответните държави.
Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg



За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 03.05.2018 е възможно да са възникнали 
промени по продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или 
формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото, като се вземат 
предвид интересите на продавача, промените или отклоненията са приемливи за купувача. Само от това, че прода-
вачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет  
на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари 

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се разпростра-
нява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни 
обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази публикация. 
Поради тази причина за последната версия, моля, се обърнете към Вашия Mercedes-Benz търговски партньор.
www.mercedes-benz.com
 

С инициативата „Passion for Good“ Mercedes-AMG продължава партньорството с „Laureus Sport for Good Foundation“ и се ангажира 
дългосрочно с фондацията, основана от Mercedes-Benz през 2000 г. „Passion for Good“ обединява най-голямата страст на AMG, 
моторния спорт, директно с новата инициатива за благотворителност. Mercedes-AMG дарява едно евро за проектите на „Laureus Sport 
for Good Foundation“ за всеки изминат състезателен километър от Performance отбора на Mercedes-AMG Customer Racing в 
състезателните серии GT3. С този ангажимент Mercedes-AMG следва своята социална отговорност и подкрепя важната дейност на 
„Laureus Sport for Good Foundation“ с деца и младежи в неравностойно положение.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 27-0618


