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Първа среща. И всичко е различно. Погледът е запленен.  
От чувствената яснота, от иконографския дизайн. Изведнъж  
се появява: волята да притежаваш. Понякога е достатъчен  
само миг и вече не можете да се освободите.

С риск да се влюбиш



Чиста страст към 
специалното Решен да завоюва

Пръв опит. Веднага те опиянява. Коприненомеката сила на 6-цилиндровия  
редови двигател прелъстява притежателя на автомобила от край време.  
Всяко ускорение се превръща в чувствено преживяване и събужда страст  
за още повече.

Гледката предизвиква. Предната част се навежда самоуверено напред. Опционалните 
фарове MULTIBEAM LED с дълги светлини ULTRA RANGE излъчват иновационна 
сила. Между тях блести диамантена решетка с контур, напомнящ за легендарен 
състезателен автомобил. Налице е решимост за завоюване на улиците и сърцата  
на истинските автомобилни ентусиасти.



Първо докосване. Мека кожа, благородно дърво и привидно свободно висящ във 
въздуха широкоекранен кокпит зад стъклото. Усещате всяко нещо истински.  
Стимулира сетивата Ви. И едновременно ги разтоварва от напрежението. Дори 
вентилационните дюзи се появяват цветно на сцената. С новото опционално  
комфортно управление ENERGIZING можете да черпите сила и концентрация.

Емоционално въздействие: благородно 
Съблазън: голяма



Познавате ли чувството да бъдете в точното време на точното място? Ще се  
наслаждавате постоянно с новия CLS. Защото адаптивните опции на ходовата 
част DYNAMIC BODY CONTROL и AIR BODY CONTROL позволяват оптимално 
адаптиране към всяка пътна ситуация.

Възхищението нараства  
с всеки завой



Вероятно последната стилистична 
икона на нашето време 



Нови асистиращи системи: интелигентно автоматизирани
Частично автоматизирано шофиране по автомагистрали, пътища извън населените места и дори в града, автономно задействане  
на спирачките и дори активно подпомагане на водача. По всяко време на деня и нощта управлението на светлините е в съответ-
ствие със ситуацията. Това е Mercedes-Benz Intelligent Drive. Водачът е улеснен съществено в почти всяка пътна ситуация и 
шофира без напрежение.

Дисплеят на инструмента отваря непознати досега възможности за информация на водача. Става дума за 
дигитален комбиинструмент, който заедно с дисплея на мултимедийната система образува опционален 
широкоекранен кокпит. Двата дисплея са с размери от по 31,2 см (12,3 инча), информацията се показва 
с още по-голяма резолюция. Водачът може да избира между три списъка с индикации „Класически“, 
„Спортен“ и „Прогресивен“.

Широкоекранният кокпит превръща информацията в очарование

ИЗБРАНИ ОПЦИОНАЛНИ АКЦЕНТИ ОТ MERCEDES-BENZ INTELLIGENT DRIVE 

Фаровете MULTIBEAM LED реагират с отделно управляеми светодиоди бързо на актуалната пътна ситуация. 
Частичните дълги светлини открояват разпознатите участници в пътното движение – при свободна права отсечка 
дългите светлини ULTRA RANGE превключват на продължително широко осветяване на пътното платно.

Активният асистент за лимит на скоростта приема чрез камера регистрираните или познатите на навигационната 
система скоростни лимити като нова зададена скорост на Активния асистент за дистанция DISTRONIC.

ВСИЧКО ВАЖНО Е В ЗРИТЕЛНОТО ПОЛЕ. И ПОД ВЪРХА НА ПРЪСТИТЕ 

Опционалният Head-up дисплей прожектира виртуално изображение  
с размери около 21 x 7 см в зрителното поле на водача, като визуализацията 
се изобразява на два метра пред него над предния капак. Като опционално 
допълнение опционалният тъчпад позволява интуитивно управление с едно- 
или двупръстови жестове. Нова е хаптичната и акустичната обратна ин-
формация – това още веднъж осезаемо повишава комфорта на управление.

Базираното на отсечката адаптиране на скоростта отчита предстоящите промени по пътните отсечки като 
завои, кръстовища или кръгови движения с цел предвиждащо адаптиране на скоростта.

Активният асистент за дистанция DISTRONIC и Активният кормилен асистент могат да поддържат правилна 
дистанция до движещите се отпред автомобили при градско движение, по пътища извън населените места  
и по автомагистрали и да ги следват в скоростния диапазон до 210 км/ч.



Предлаганите опционално MULTIBEAM LED предлагат екстремно бързо и прецизно 
адаптиране на светлините за шофиране към актуалната пътна ситуация. Чрез 84 инди-
видуално управляеми светодиода светлината винаги се включва точно там, където  
е необходима. Общо четири електронни блока изчисляват 100 пъти в секунда идеалното 
разпределение на светлината и използват информацията от камерата, разположена зад 
предното стъкло. Характерните LED задни светлини са малки произведения на изкуство-
то. Edge-Light технологията се грижи за висококачествен и дълбоко въздействащ изглед.

Опционалните активни мултиконтурни седалки с пътнодинамична функция и масажна 
функция ENERGIZING се грижат чрез надуваеми въздушни камери за най-добрия ком-
форт на седене и отлична странична опора. Масажната функция ENERGIZING стимулира 
и отпуска мускулатурата на гърба по Ваше желание с 14 въздушни камери в облегал-
ката и четири въздушни камери във възглавницата при осем програми с по два режима 
на интензивност. Така тази функция допринася да останете бодър и на дълги раз-
стояния. Особено ефективна е комбинацията от мек натиск и благотворна топлина.

Предлаганото при желание комфортно управление ENERGIZING свързва различните 
системи за комфорт в точно определени програми. В монотонна пътна ситуация 
може да Ви активира или да допринесе за целенасочен комфорт. Интегрирани са кли-
матизация, ароматизиране/йонизиране, музика/видеа, както и масаж, затопляне  
и вентилация на седалките. Серийното амбиентно осветление е важна съставна част. 
То превръща купето в забележителна сцена, напр. с осветени вентилационни дюзи, 
които реагират дори цветово на настройването на температурата.

Опционалната Burmester® High-End 3D-съраунд озвучителна система възхищава 
дори най-взискателните уши. За това се грижат 25 специално създадени мощни висо-
коговорителя, 25 усилвателни канала с до 1450 вата системна мощност и технологии, 
разработени ексклузивно за автомобила. Комбинацията от аналогови и дигитални еле-
менти води до необикновено изразително, пространствено и възхитително звучене – 
Burmester® „комфортно звучене“. С 3D съраунд звука пътниците могат да се наслаждават 
на моно, стерео и 5.1-музикални сигнали триизмерно в автомобила.

Фарове MULTIBEAM LED. Велико инженерно  
изкуство. Малки произведения на изкуството

Активни мултиконтурни седалки. 
Комфорт на седене, специално за Вас

Комфортно управление ENERGIZING –  
черпите сила и концентрация

Burmester® High-End 3D съраунд озвучителна 
система. Икона до най-финия звук



И серийното оборудване доказва елегантност и спортен характер. Към обема на  
оборудване се числят между другото и типичните за Coupé радиаторна облицовка  
с диамантена решетка, големи алуминиеви джанти 45,7 см (18 цола) със смесени  
типове гуми и задна броня от две части с два хромирани ауспухови накрайника. 
 Висококачественият интериор се проявява с експресивната си страна със спортен 
волан с 3-спицов дизайн, декоративни елементи от алуминий и седалки с тапицерия  
от синтетична кожа ARTICO/черен текстил.

Черните акценти на опционалния пакет Night правят екстериора още по-спортен и 
експресивен. Към обема на оборудване в черно гланц принадлежат ламелите на  
диамантената решетка, корпусите на външните огледала, бордовият декоративен кант 
и рамките на стъклата. Полираните алуминиеви джанти също са в черно. Друга харак-
теристика на оборудването е топлоизолационното затъмнено стъкло за задните странични 
стъкла и задното стъкло.

AMG Styling и AMG алуминиевите джанти придават много спортна оптика. Диамантената 
решетка с хромирани пинове, както и спортната оразмерена спирачна система с 
перфорирани спирачни дискове отпред влизат също в обема на оборудването. Типич-
ните AMG отличителни белези придават също и на линия AMG Interieur повече спор-
тен характер и ексклузивност: скосен в долната част мултифункционален спортен  
волан, спортни седалки със специфичен дизайн, спортни педали и AMG стелки.

Опционалните концепции на цветовете designo макиатобежово/тициановочервено  
и черно/титановосиво перлено придават на интериора отенъци, характерни за ръчната 
изработка. Към характерните особености се числят също спортните седалки с тапи-
церия в designo кожа Nappa – те се отличават с ромбовиден дизайн и перфорация по 
повърхностите на седалките. Подходящи декоративни елементи, горна част на арма-
турното табло в кожа Nappa, вътрешна облицовка на тавана и стелки с „designo“ лого 
умело завършват интериорната концепция.

Изключитлно: серийно оборудване Спортно-експресивен: пакет NightУвличащо динамична: линия AMG Стилен лукс: designo



ДИРЕКТНО КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Комфортът на зависещото от скоростта сервоуправление се 
допълва от директното кормилно управление със зависещо  
от ъгъла на завъртане на волана променливо предавателно  
отношение. Това, напр. по пътища с много завои, води до 
по-маневрени реакции на автомобила и при движение направо 
повишава стабилността на пътя.

DYNAMIC BODY CONTROL: натискане на бутона, което променя всичко
Опционалната ходова част DYNAMIC BODY CONTROL с адаптивно променливо демпфериране за предния и задния 
мост позволява индивидуална настройка на демпферирането – то се базира, за разлика от системата на въздушното 
окачване AIR BODY CONTROL, на серийната комфортна ходова част. С докосване с пръст на превключвателя 
DYNAMIC SELECT на средната конзола водачът може да настрои характеристиките на ходовата част напълно по свой 
вкус и стил на шофиране в съответствие със структурата на пътната отсечка и състоянието на пътното платно.  
Стабилизирането на напречните и надлъжните колебания автоматично намалява надстроечното движение на каро-
серията. Действието на амортисьорите нараства при степените „Sport“ и „Sport+“, това повишава маневреността  
на ниво спортен автомобил.

КОМФОРТНА ХОДОВА ЧАСТ С НАМАЛЕН ПРОСВЕТ

Серийната комфортна ходова част със селективна пасивна 
демпферна система се грижи за балансиран пътен комфорт като 
оптимизира поведението на движение, демпфериращото въз-
действие и стабилизирането в съответствие с особеностите на 
пътното платно. Намаленият просвет с 15 мм чрез снижаване 
на центъра на тежестта подобрява стабилността при движение, 
особено в завои, и придава на автомобила спортна оптика.

AIR BODY CONTROL – непрекъснато се адаптира с цел неповторим комфорт
Опционалната многокамерна система на въздушното окачване AIR BODY CONTROL заедно с безстепенното регу-
лиране на демпферирането се грижи за много висок комфорт на движение и пътна динамика. Демпферирането 
адаптира всяко колело към актуалната пътна ситуация и състояние на пътя. Това се случва бързо и прецизно през 
отделни клапани за посока на опън и натиск в амортисьорите. Пътниците се наслаждават на меко окачване, а при 
повишаваща се скорост на сигурно усещане за висока стабилност. Втвърдяването на пружинната константа, например 
в завои или при задействане на спирачките, ефективно намалява напречните колебания около надлъжната ос.  
AIR BODY CONTROL се настройва по-комфортно или по-спортно чрез DYNAMIC SELECT на трите степени „Comfort“, 
„Sport“ и „Sport+“. Благодарение на всестранното пневматично регулиране на нивото автомобилът има променливо 
ниво, което е независимо от натоварването. При скорост над 138 км/ч автомобилът се снижава с още 15 мм, за да 
се намали съпротивлението на въздуха и да се повиши още повече стабилността.



Изпълнение със стил
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 предизвикателството 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

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 „NEFZ-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

CLS 350 d 4MATIC CLS 400 d 4MATIC CLS 450 4MATIC Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Работен обем на двигателя (см3) 2925 2925 2999 2999

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 210 [286] 250 [340] 270 [367]2 320 [435]2

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 5,7 5,0 4,8 4,5

Максимална скорост (км/ч) 2503 2503 2503 2503

Разход на гориво4 (л/100 км)
градско
извънградско
комбиниран

6,9-6,7
5,4-4,9
5,9-5,6

6,9-6,7
5,4-4,9
5,9-5,6

10,5-10,2
6,6-6,4
8,0-7,8

11,6-11,5
7,2-7,1
8,9-8,7

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 156-148 156-148 184-178 203-200

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

Размери

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 12.12.2017 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  
продавачът 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, 27-0318

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“.


