C-класа

Cabriolet

Never stop improving
Само за най-добрите е характерен този подтик: всеки ден да стават все подобри. Това е изписано на лицето на новата C-класа. Съвременните фарове
MULTIBEAM LED и мощно-спортният дизайн на линия AMG искат само едно:
да продължават все напред.

За всички,
които не познават граници
Новата C-класа Cabriolet удължава сезона за Cabriolet за цялата година. С изключителен
комфорт при отворен покрив, с опции отопление на зоната около главата AIRSCARF,
ветробран AIRCAP и кожа, в която се отразява слънчевата светлина. И ако наистина
започне да вали, просто ще се възхищавате на красотата на природата в интериора:
с новите декоративни елементи от дърво дъб антрацит с открити пори и дърво орех
кафяв с открити пори.

Най-дълбока иновационна сила

Съвсем нови са много елементи за управление и индикация: новият волан с
Touch Control бутони, както и в зависимост от оборудването напълно цифровите
инструменти и уголеменият дисплей, включително новото инфотейнмънт
поколение, позволяват максимално индивидуално и модерно управление.
Всички инструменти вече могат да се анимират в зависимост от оборудването
в стиловете за индикация „Класически“, „Спортен“ и „Прогресивен“.

Изпреварва най-доброто си време
Нов електрифициран бензинов двигател с EQ Boost е готов за старт. И ускорява
плавно до изключителни стойности на ефективността и пътните характеристики.
Новата ходова част DYNAMIC BODY CONTROL е съчетана перфектно с него. За
спортно-стегнат Set-up и висок комфорт е нужно само едно натискане на бутона.

64 цвята. Изключителна атмосфера
За всяко настроение, за всяко време на деня и на нощта. За всеки повод и всеки път
различно: амбиентното осветление преобразува купето на новата C-класа Cabriolet в
очароващ салон. За целта можете да избирате от 64 отделни цвята.

Mercedes-Benz Intelligent Drive

Дигитален кокпит

Дали в час пик, на дълго шофиране през нощта или по непознати
трасета. Вашата нова Mercedes-Benz C-класа Cabriolet ще Ви
разто-варва осезаемо в стресови ситуации. Защото е заложена
концеп-цията, че всяко шофиране в Mercedes-Benz е безопасно и
уникално: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Защото времето, което
прекарвате зад волана, е Вашето време. Време за релаксиране.
Време, за да се заредите с енергия. За да достигате целите си
преди всичко безопасно, но винаги без напрежение.

Смартфон интреграцията споява мобилния телефон през Apple
CarPlayTM и Android Auto с медийната система. По този начин
полу-чавате комфортен достъп до най-важните приложения на
Вашия смартфон. Можете да използвате бързо и лесно и
приложения от трети доставчици като например Spotify®.

ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ НА MERCEDES-BENZ
С Mercedes me connect Вие, Вашият смартфон и Вашият Mercedes-Benz се свързвате по
впечатляващ начин. На път или от дома: С Mercedes me connect можете лесно да прегледате
онлайн в Mercedes me Portal или в приложението Mercedes me App важни данни на автомобила като пробег в км, налягане в гумите и напълване на резервоара. Теледиагностиката,
Мениджмънтът пътни произшествия, техническо обслужване и аварии, както и Системата за
спешни повиквания Mercedes-Benz Ви предлагат свързана в мрежа безопасност.
Напълно дигитално инструментално таблото със стилове за индикация „Класически“,
„Прогресивен“ и „Спортен“ Ви оставя да решите коя информация е важна за Вас и как да
ВПЕЧАТЛЯВАЩ КОМФОРТ И БЕЗУПРЕЧНА БЕЗОПАСНОСТ

Ви бъде показана. Големият дисплей 31,2 см (12,3”) предоставя ясно изображение, което
може да се разчита много добре при всякакви светлинни съотношения.

Пакет Пътни асистенти Plus: ново поколение стереокамери и радарни датчици позволяват

С мултимедийния дисплей с висока резолюция в 16 : 9-формат с диагонал на дисплея

пътно асистиране на високо ниво – при спазване на скоростта или дистанцията, както и при

10,25” купето на Вашия автомобил въздейства особено висококачествено. Благодарение

автономно задействане на спирачките или задържане в пътната лента.

на високата резолюция от 1920 x 720 пиксела Вие се наслаждавате на брилянтно

Много иновативно: PRE-SAFE® Sound може да генерира шум от високоговорителите и да

качество на картината с ясно изображение на цялото инфотейнмънт-съдържание.

задейства защитен рефлекс. Слухът се настройва към него и така се защитава от

Безжична система за зареждане на мобилни крайни устройства: Времето за пътуване

прекалено силния шум от сблъсъка.

се превръща във време за зареждане – Вашият смартфон заема своето постоянно място

Камера 360° показва цялото пространство около автомобила на дисплея на

на средната конзола само с едно движение на ръката и се зарежда там безжично.

мултимедийната система.

Независимо от модела и марката всички смартфони се зареждат безжично с Qi-стандарт.

Акустичен покрив

Burmester® съраунд озвучителна система

Пакет Cabriolet Comfort

Ветробран

С напълно автоматичния мек сгъваем акустичен покрив се чувствате във Вашия
Cabriolet толкова добре, както ако имате над главата си твърд покрив. Специални
акустични влакна екранират ефективно шума от движението и околната среда
и намаляват шумовата кулиса в купето. За приятна и спокойна пътна атмосфера –
дори и при високи скорости.

Surround-звук и най-добро звучене на всички места: Burmester® съраунд озвучителната система предлага на любителите на музиката преживяване, което е без
еквивалент в сегмента. Можете да настроите индивидуално озвучаването според
Вашите предпочитания и в зависимост музикалния стил – така се наслаждавате на
изключително качество почти като в концертна зала.

Удължете сезона на Cabriolet през цялата година: Насладете се по всяко време на
оптимален комфорт при шофиране без покрив и се радвайте на различните сезони.
Пакетът интелигентно оборудване с отоплението на зоната около главата AIRSCARF,
ветробранната система AIRCAP и частично автоматичната преградна щора на
свободното багажно пространство обединява оборудване, което се допълва
перфектно и Ви разглезва.

Пазете себе си и Вашите спътници от течение – благодарение на ветробрана
можете да пътувате с отворен покрив дори при по-високи скорости и по-ниски
температури. Мрежата над задните седалки се монтира за най-кратко време и
може да се отстрани отново по всяко време.

Серийно оборудване

Линия AMG

Пакет Night

designo Interieur

Вълнуващ дизайн за истински емоции: екстериорът вече серийно убеждава със силни
стилови елементи като диамантена решетка с отделни ламели или модерни фарове LED High
Performance. По-ниско разположената ходова част предлага перфектен баланс от динамика,
комфорт и безопасност. Висококачествено оформеното купе вече серийно въплъщава с
езика на формите си и избора на материали спортния стил на живот. Специален акцент са
седалките с интегрална оптика: те предлагат комфортна ниска позиция на седене и
перфектна странична опора – и по този начин чисто удоволствие от шофирането.

Изразителният стил на линията AMG придава на екстериора на C-класата спортноексклузивна нотка. По този начин давате ясно послание за силен дизайн. Техниче-ските
особености Ви предлагат осезаемо повече удоволствие от шофирането, защото динамично
настроената спортна ходова част със спортно директно кормилно упра-вление се грижи за
подчертано динамично управление. Линия AMG Interieur придава на Вашия автомобил
видимо и осезаемо по-спортен характер. Така давате ясно послание и показвате от пръв
поглед какво е важно за Вас: динамична и ексклузивна атмосфера до последния детайл.

Повече характер – експресивен стил. Пакет Night във връзка с линия AMG използва
ексклузивни черни елементи на дизайна. Те подчертават спортния характер и атлетичния език на формите на Вашия автомобил. Идеален за индивидуалисти, които
могат да оценят изразителния дизайн.

Изберете екстравагантен лукс: двуцветният designo Interieur придава на Вашето
купе експресивна и индивидуална нотка. Бенгалскочервените елементи изпъкват
върху черните участъци и създават интересни контрасти. Висококачествените
материал са обработени майсторски на ръка.

DYNAMIC BODY CONTROL
Една ходова част – три Set-ups: с DYNAMIC BODY CONTROL избирате самостоятелно между максимална маневреност или
голям демпферен комфорт. Подходящ за маршрута и личния стил на шофиране. Ниското ниво на ходовата част и
спортното директно кормилно управление Ви предлагат най-добрите предпоставки за особено динамичен стил на
шофиране. Ходовата част DYNAMIC BODY CONTROL е оборудвана с постоянно регулируемо демпфериране за предния и
задния мост. Безстепенната система управлява характеристиката на демпфериране индивидуално за всяко колело във
взаимодействие с характеристиките на двигателя, предавателната кутия и кормилното управление – по подходящ начин за
пътната ситуация, скоростта на движение и състоянието на пътното платно. Благодарение на това променливо
настройване се наслаждавате на приятен пътен комфорт и извисена пътна динамика.

Задвижване на всички колела 4MATIC
ДРУГИ АКЦЕНТИ
GЛесна смяна чрез натискане на бутона между спортна
и комфортна настройка. Превключвателят DYNAMIC
SELECT позволява това в комбинация с една от двете
предлагани ходови части DYNAMIC BODY CONTROL и
AIR BODY CONTROL.

Градско движение, път извън населено място или автомагистрала: с постоянното
задвижване на всички колела от Mercedes-Benz сте сигурни на път. Системата осигурява
по-добро сцепление при потегляне и ускоряване, особено по лоша пътна настилка.
Базата за това е перфектното взаимодействие на 4MATIC с електронните системи за

спирачките, регулирането и сцеплението ABS, ESP® и 4ETS. Системата за задвижване
на всички колела е винаги активна и не е необходимо време за реакция, за да се
намеси. Особено по влажни, заснежени или обледени пътища подобрената стабилност
върху пътя и при шофиране е осезаема.

Без компромиси
Всеки Mercedes-AMG е неподражаем шедьовър с характер, който няма да сбъркате. Това,
което обединява нашите пърформанс и спортни автомобили, е техният неукротим спортен
дух. Тяхната страст за най-добър пърформанс. Появява се там, където инженерното изкуство
се обединява със специалното състояние: духът на AMG. Ние вярваме, че трябва да
приемаме предизви-кателството да разширяваме границите, за да постигаме нови цели. Не
приемаме нищо за даденост. Границите се създават от хората и те са тези, които трябва да
ги преодоляват.
С този характер достига ме отличен пърформанс за моторния спорт – и по пътищата.
Добре дошли в света на AMG.
www.mercedes-amg.com

Размери

Технически данни

Работен обем на двигателя (см3)

Дизелови двигатели

Бензинови двигатели

C 220 d

C 200

C 200 4MATIC

C 300

C 400 4MATIC

Mercedes-AMG
C 43 4MATIC

1 950

1 497

1 497

1 991

2 996

2 996

135 [184]/5 800-6 100

190 [258]/5 800-6 100

245 [333]/5 250-6 000

Номинална мощност (kW [к.с.] при об/мин)

143 [194]/3 800

135 [184]/5 800-6 100

Предавателна кутия

9G-TRONIC, автоматична

9G-TRONIC, автоматична 9G-TRONIC, автоматична

9G-TRONIC, автоматична 9G-TRONIC, автоматична

9G-TRONIC, автоматична

Ускорение 0–100 км/ч (сек)

7,5

8,5

8,8

6,2

5,2

4,8

Максимална скорост (км/ч)

223

235

230

2503

2503

2503

1

287 [390]/6 100

Комбиниран

6,4-5,7

7,8-7,0

8,5-7,4

8,3-7,5

9,5-8,7

10,4-9,9

167-149

177-159

182-160

187-169

215-197

237-225

Клас емисии5

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

593
463

450
516

1409

Разход на гориво (л/100 км)
4,6

CO2-емисии4,6 комбинирани (г/км)

914

1021

342

272

1567
1810

790

2840
4686

1472

1392
Най-доброто за двигателя:
оригинални моторни масла Mercedes-Benz

1

Данни за номиналната мощност съгласно разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 Налични за кратко време. 3 Електронно ограничена. 4 Посочените стойности са определени съгласно
зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Разпоредба за извършване (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези стойности.
Допълнителна информация относно официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емисии на новите леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и
емисиите CO2 за нови пътнически автомобили категория M1“, който се предлага безплатно във всички оторизирани търговски обекти. 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. 5 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни
са отклонения, специфични за съответните държави. 6 Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg
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Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

1056

1302

1214

Mercedes-Benz е един от учредителите на глобалното движение Laureus Sport for Good Foundation, което
беше основано през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz. Чрез
социални спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага им
перспективи и им предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change the Game
for Kids“ е нашият лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на Mercedes-Benz Вие
подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 26.02.2018 е възможно да са възникнали

и аксесоари и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се

промени по продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или

разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са

формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото, като се вземат

валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази

предвид интересите на продавача, промените или отклоненията са приемливи за купувача. Само от това, че

публикация. По тази причина за валидните в другите държави наредби и въздействия и за обвързващата последна

продавачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания

версия се обърнете към Вашия Mercedes-Benz дилър. www.mercedes-benz.com

предмет на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат
Daimler AG, dialog@daimler.com, 00-0718

