
C-класа Лимузина



Не за да бъде по-добра от другите. А за да бъде по-добра, отколкото е самата тя. Това 
има значение. В спорта, както и на пътя. C-класата е известна със своите перфектни 
пропорции, със своя комфорт, със своето качество и със своя стремеж да надминава 
себе си всеки ден, при всяко пътуване.

Никога не спира да се усъвършенства





В най-добра форма, 
когато това има значение



Стремежът за движение е изписан на лицето на новата C-класа Лимузина: 
 преработената предна част излъчва динамика и модернизъм. В зависимост от 
оборудването броните са новооформени, благородните хромирани елементи 
блестят, а новите LED фарове очароват.





В новата C-класа Лимузина Ви очакват перфектни условия за тренировка: новият  
 волан с Touch Control бутони, както и, в зависимост от оборудването, напълно 
 цифровите инструменти и уголемените дисплеи, включително ново поколение 
 мултимедийна система, позволяват високоиндивидуално и модерно управление.

Когато всичко изглежда  съвършено, 
може да има само една цел: 
да се направи още по-добро



Спортен характер, 
усъвършенстван



Чувственo-изчистеният дизайн на новата C-класа Лимузина очарова своите наблюдатели. 
И мотивира нашите дизайнери само да го оптимизират още повече. Нов дизайн на 
 осветлението, нови престилки, нови цветове и материали осигуряват още повече от 
 типичните за C-класата динамика и модернизъм.



Електрическо

Качете се от една лимузина в един спортен автомобил: просто чрез натискане на бутона. 
Можете да адаптирате опционалната регулираща се ходова част DYNAMIC BODY CONTROL 
от подчертано комфортна до спортно-твърда. За целта е на разположение и подходящият 
бензинов двигател с EQ Boost. Електрическият стартер-генератор генерира допълнителен 
въртящ момент: така нареченият Boost-ефект.



Изживейте комфорт, който означава повече: той отпуска, успокоява, но също така 
 активира и стимулира. Съвсем удобно с натискане на бутона: благодарение на опционал-
ното комфортно управление ENERGIZING. Един акцент в интериора на новата C-класа. 



Mercedes-Benz Intelligent Drive
По време на час пик, дълго шофиране през нощта или по непознати 
маршрути. Вашата нова Mercedes-Benz C-класа Лимузина Ви разто-
варва осезаемо точно в стресовите ситуации. Зад това стои концепция, 
която прави всяко пътуване в един Mercedes-Benz безопасно и из-
ключително: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Защото времето, което 
прекарвате зад волана е Вашето време. Време за релаксация. 
 Време да се заредите с енергия. За да достигнете Вашата цел преди 
всичко безопасно и винаги без напрежение.

ВПЕЧАТЛЯВАЩ КОМФОРТ И БЕЗУПРЕЧНА БЕЗОПАСНОСТ

Пакет “Асистиращи системи“: Ново поколение стереокамери и радарни датчици създават 
пътни асистенти от високо ниво – при спазване на скоростта или дистанцията, както и при 
автономно задействане на спирачките или задържане в пътната лента.

Особено иновативен: PRE-SAFE® Sound може да генерира шум от високоговорителите, 
който задейства защитен рефлекс. Слухът се загубва за кратко и по този начин  
се защитава от силния шум при сблъсък.

Камера 360° показва цялото пространство около автомобила на дисплея на мултиме-
дийната система.



Дигитален кокпит
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 авто-
мобила като пробег в км, налягане в гумите и напълване на резервоара. Теледиагностика, 
Мениджмънт пътни произшествия, техническо обслужване и аварии, както и Система  
за спешни повиквания Mercedes-Benz Ви предлагат свързана към мрежата безопасност. 

Напълно цифровият дисплей на инструмента със стил на изображението „Класически“, 
„Прогресивен“ и „Спортен“ Ви оставя да решите коя информация е важна за Вас и как  
да Ви бъде показана. 31,2 см (12,3") големият дисплей предоставя ясно изображение, което 
може да се разчита много добре при всякакви светлинни съотношения.

С мултимедийния дисплей с висока резолюция в 16 : 9-формат с диагонал на дисплея 
10,25" купето на Вашия автомобил въздейства особено висококачествено. Благодарение 
на високата резолюция от 1920 x 720 пиксела Вие се наслаждавате на брилянтно качество 
на картината с ясно изображение на цялото инфотейнмънт-съдържание.

Безжична система за зареждане на мобилни крайни устройства: Времето за пътуване 
се превръща във време за зареждане – Вашият смартфон заема своето постоянно място  
на средната конзола само с едно движение на ръката и се зарежда там безжично. Незави-
симо от модела и марката всички смартфони се зареждат безжично с Qi-стандарт.



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

Head-up дисплеят превръща предното стъкло в дигитален кокпит. По този начин 
 важната информация за пътната обстановка е винаги пред очите Ви и същевременно 
Вашето внимание принадлежи изцяло на пътя пред Вас. За фокусирано и спортно 
усещане по време на шофирането.

Burmester® Surround озвучителна системаHead-up дисплей



Панорамен плъзгащ се люк
Задайте интериора изцяло според Вашите лични предпочитания или моментно
настроение. Амбиентното осветление Ви предоставя в общо 64 цвята почти
неогра ничени възможности за настройване на осветлението и има подходящ цвят 
в програмата за всяка ситуация.

Отворен или затворен: с панорамния плъзгащ се люк преживявате невероятно 
 чувство за свобода и се наслаждавате на приятно светла атмосфера в купето. 
Също погледнат отвън големият плъзгащ се люк има изключително въздействие, 
защото  придава на екстериора лекота и ексклузивност.

Амбиентно осветление



Серийно оборудване Линия на оборудване AVANTGARDE
Серийният екстериор се представя с красива форма от всяка перспектива. Фокусът е 
върху хармоничното взаимодействие на елементите на дизайна – за едно стилно 
общо впечатление със спортна нотка. Със серийния интериор получавате вечна 
привлекателност. Плавните форми, сериозната елегантност и нежните контрасти 
създават изчистено общо впечатление и интерпретират изцяло по нов начин 
модерния лукс. Частично електрическите серийни седалки предлагат отличен 
комфорт на седене – също и на дълги разстояния.

С AVANTGARDE екстериора подчертавате индивидуалността на Вашия автомобил  
и демонстрирате модерен спортен характер. Взаимодействието на елементите на 
дизайна създава изключително изразителен автомобил. По-ниско разполо жената 
ходова част предлага идеален баланс от динамика, комфорт и безопасност. 
С AVANTGARDE интериора показвате какво е важно за Вас: стилен спортен характер, 
силна индивидуалност и първокласно качество. Интериорните предимства са ясно 
видими благодарение на светлинния пакет в купето.



Линия на оборудване EXCLUSIVE Линия AMG
С EXCLUSIVE екстериор подчертавате елегантността на Вашия автомобил и показвате 
ясно, че високо цените качеството и стила. Взаимодействието на елементите на дизай-
на създава особено благородно общо впечатление. С EXCLUSIVE интериор показвате 
какво е важно за Вас: максимална елегантност и първокласно качество до най-малките 
детайли. Луксозните акценти и благородната атмосфера на Вашето купе ще Ви 
дос тавят всеки ден радост отново и отново. Интериорните предимства са ясно 
видими благодарение на свeтлинния пакет в купето.

Изразителният стил на линията AMG придава на екстериора на C-класата спортно- 
ексклузивна нотка. По този начин ясно демонстрирате мощен дизайн. Техническите 
особености Ви предлагат осезаемо повече удоволствие от шофирането, защото 
динамично съчетаната спортна ходова част със спортно директно кормилно управление 
се грижи за подчертано динамично управление. Така давате ясно послание и показ вате  
от пръв поглед какво е важно за Вас: динамична и ексклузивна атмосфера до 
последния детайл.



DYNAMIC BODY CONTROL
Една ходова част – три опции за настройка: С DYNAMIC BODY CONTROL избирате самостоятелно между максимална 
маневреност или голям демпферен комфорт. Съобразено с 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 – подходящо 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.

ДРУГИ АКЦЕНТИ

Лесна смяна чрез натискане на бутона между спортна  
и комфортна настройка. Превключвателят DYNAMIC SELECT 
позволява това в комбинация с една от двете налични  
ходови части DYNAMIC BODY CONTROL и AIR BODY CONTROL.



Задвижване на всички колела 4MATIC
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 настилка на пътя. 
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 заледени 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: духа 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 достигаме отличен пърформанс за моторния спорт – и по пътищата. 

Добре дошли в света на AMG.

www.mercedes-amg.com





Технически данни

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 На разположение за кратко. 3 Електронно регулиране. 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 „Ръководство за разхода на гориво, CO2-
емисиите и потреблението на електроенергия на новите леки автомобили“, което се предлага безплатно във всички търговски обекти и при Deutschen Automobil Treuhand GmbH на www.dat.de. 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. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

Дизелови двигатели Бензинови двигатели

C 220 d C 180 C 200 C 200 4MATIC C 300 Mercedes-AMG C 43 4MATIC

Работен обем на двигателя (см3) 1950 1 595 1 497 1 497 1 991 2 996

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 143 [194] / 3 800 115 [156] / 5 300 135 [184] / 5 800-6 100 135 [184] / 5 800-6 100 190 [258] / 5 800-6 100 287 [390] / 6 100

Ускорение 0–100 км/ч (сек) 6,9 8,3 7,7 8,1 5,9 4,7

Максимална скорост (км/ч) 240 225 239 234 250 250

Разход на гориво4 (л/100 км)
Комбиниран 6,2-5,3 8,0-7,0 7,5-6,5 8,0-7,1 8,1-7,0 10,2-9,6

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 162-139 182-158 169-148 180-160 180-161 231-218

Клас емисии5 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP



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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За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 26.02.2018 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 про-
давачът 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 разпространява 
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. По тази 
причина за валидните в другите държави наредби и въздействия и за обвързващата последна версия се обърнете 
към Вашия Mercedes-Benz дилър.
www.mercedes-benz.bg

Daimler AG, dialog@daimler.com, 27-0718

Mercedes-Benz е един от учредителите на фондация „Laureus Sport for Good Foundation“.
От учредяването на фондацията през 2000 година Mercedes-Benz подпомага и поощрява целите и стойностите на 
тази световна общополезна програма: със социални и спортни проекти да подобри живота на деца с увреждания и 
болни деца и младежи. Laureus се превърна в основна съставна част от обществената отговорност на Mercedes-Benz. 
Затова всеки нов Mercedes съдържа послание за тези стойности. С покупката на Mercedes подпомагате фондация 
„Laureus Sport for Good Foundation“.


