
Е-класа Coupé





Пример за новата Mercedes-Benz  
философия на дизайна

Тя въплъщава модерен стил и елегантен спортен характер. Благодарение на  
пер фект ните пропорции и атлетични стилови елементи E-класа Coupé задържа  
погледите – и то с ненатрапчива грация.



Модерна, вълнуваща 
Coupé-естетика

Е-класа Coupé комбинира перфектни пропорции със спортни акценти.







Пространство, което впечатлява
Впечатлението от пространството е необикновена за едно купе щедрост.  
Затова E-класа Coupé е перфектна за стилен автомобил за пътуване  
за четири лица – изцяло в традицията на ексклузивния Gran Turismo.



Незабравима гледка
Благородната диамантена решетка, както и достигащата много надолу предна 
броня образуват характерния дизайн на предната част и подчертават отново  
типичния за Mercedes-Benz Coupé-вид. Очарователен и неподражаем акцент 
на дизайна са светещите в синьо елементи във фаровете MULTIBEAM LED.





Дизайн: израз на чувствена яснота





Комфортно управление: 
Тъчпад с контролер

Head-up дисплей

С тъчпада функциите на мултимедийната система могат 
да управляват интуитивно с жестове от един или два 
пръста (Multitouch). Допълва гласовото управление и кон-
тролера като възможност за въвеждане и е интегриран  
в опората за ръката.

Head-up дисплеят показва на водача важна информация 
без да е необходимо погледът му да се отклонява от 
пътната обстановка. Той прожектира виртуално изобра-
жение с размери около 21 x 7 сантиметра в зрителното 
поле на водача, като визуализацията се изобразява на 
2 метра пред него над предния капак.



COMAND Online

MULTIBEAM LED

COMAND Online почти не оставя неизпълнени желания по 
отношение на инфотейнмънт, навигация и комуникация. 
Визуализацията е с висока резолюция на големия мул-
тимедиен дисплей 31,2 (12,3"). Навигацията с твърд 
диск Ви води бързо до целта с Live Traffic Information, 
данни за трафика почти в реално време.

Фаровете MULTIBEAM LED позволяват постоянно вклю-
чени дълги светлини без да заслепяват другите участници 
в пътното движение. Отделно управляеми светодиоди 
осветяват почти с дневна светлина околното простран-
ство. Други акценти на дизайна: светещи в синьо  
акценти във фаровете. 



Влезте и се почуствайте  
у дома си

Три индивидуални климатични зони  
с THERMOTRONIC

С приятната си индиректна светлина амбиентното осветление създава изключително 
комфортна атмосфера в цялото купе. Изберете от 64 цвята настройка на светлината 
изцяло по желание. Амбиентното осветление е базирано изцяло на LED техника и може 
да се настройва комфортно чрез мултимедийната система, да се регулира безсте-
пенно или да се изключва. Настройките на температурата могат да бъдат визуализирани 
с помощта на осветени вентилационни дюзи.

На борда на E-класа Coupé всеки пътник се наслаждава на личен благоприятен климат: 
с три климатични зони и три климатични стила автоматичната климатична система се 
настройва по индивидуално желание. Водачът и спътникът могат да регулират незави-
симо един от друг температурата и разпределението на въздуха. За задната част 
температурата се настройва отделно.



Особено отзивчив: механизмът за подаване  
на предпазния колан

Burmester®  
„комфортно звучене“

Серийният механизъм за подаване на предпазния колан улеснява поставянето на 
предпазния колан за водача и спътника. След влизането коланът се поставя автоматично 
в по-удобна за хващане позиция. Спускането на механизма за подаване на предпазния 
колан може да се задейства и чрез бутон на средната конзола.

С Burmester® High-End 3D съраунд озвучителната система се наслаждавате на  
очарователно триизмерно музикално изживяване в купето на Вашата E-класа Coupé 
благодарение на 23 специално конципирани високоговорителя. Озвучителната  
система предоставя качество на звука като на луксозните музикални системи за жи-
лищните пространства. С 3D-акустичното изживяване можете да усетите акустиката  
и атмосферата например на оперните театри или джаз клубовете. Благодарение на 
VIP-функцията звукът се настройва индивидуално за отделните места.



Линия на оборудване AVANTGARDE АMG линия на оборудване
AVANTGARDE Exterieur се представя спортно и експресивно. Тук спадат големите 
алуминиеви джанти, диамантената решетка с черни пинове, както и елементите на 
дизайна в хром и алуминий. Също и ходовата част AGILITY CONTROL с намален 
просвет подчертава спортната оптика. Спортно-луксозният AVANTGARDE Interieur 
очарова с Coupé-седалки с интегрална оптика и тапицерия от синтетична кожа 
ARTICO / текстил Norwich, мултифункционален волан в кожа Nappa с дизайн 3 спици 
и декоративни елементи от алуминий със светъл кристален шлиф.

Линия AMG Exterieur повишава спортния характер на екстериора с перфектно съчетано 
помежду си оборудване – от динамичния AMG Styling през диамантената решетка с 
хромирани пинове до големите AMG алуминиеви джанти. Типичните AMG отличителни 
белези придават на тази линия видимо и осезаемо повече спортен характер и ексклу-
зивност. Към оборудванете принадлежат скосен в долната част мултифункционален 
спортен волан, седалки с интегрална оптика, AMG спортни педали, AMG стелки  
и амбиентно осветление.



Пакет Night designo – лукс във всеки детайл
Черните акценти на пакета Night правят екстериора още по-спортен и експресивен. 
Алуминиеви джанти, корпуси на външните огледала и избрани декоративни хромирани 
елемент са изпълнени в черно.

Е-класа Coupé изисква най-доброто: Вашия добът вкус. С Вашето собствено оборудване 
от специални designo лакове, ексклузивна тапицерия, многообразни декоративни 
елементи и благородни екстри ще придадете на Вашия автомобил индивидуална класа.



AIR BODY CONTROL
Системата на въздушното окачване в комбинация с непрекъснато регулируемо демпфериране се грижи  
за комфорт на движение и пътна динамика на много високо ниво. Демпферирането на всяко колело се 
адаптира към актуалната пътна ситуация и може да се настрои по желание по-комфортно или по-спортно.

DYNAMIC BODY CONTROL ХОДОВА ЧАСТ  
С РЕГУЛИРУЕМО ДЕМПФЕРИРАНЕ

През DYNAMIC SELECT превключвателя водачът може да промени  
характеристиките на демпфериране на автомобила. Той може да избира 
между режим „Comfort“ с комфортна характеристика на демпфериране  
и 2 спортни режима за спортно-стегната настройка на демпферирането. 



Mercedes-Benz Intelligent Drive
По време на час пик, за дълго шофиране през нощта или по непознати отсечки – Вашата Е-класа Coupé 
Ви облекчава осезаемо в стресови ситуации. Зад това стои концепцията, която живее във всички наши  
автомобили и прави всяко шофиране на Mercedes-Benz неповторимо: Intelligent Drive. Intelligent Drive.  
Защото времето, което прекарвате зад волана, е Вашето време. Време за релаксиране. Време, за да се  
заредите с енергия. За да достигнете Вашата цел по-безопасно и без напрежение.

ВПЕЧАТЛЯВАЩ КОМФОРТ И БЕЗУПРЕЧНА БЕЗОПАСНОСТ

Активният спирачен асистент може да помогне да се избегне сблъсък с 
намиращия се отпред автомобил и пътни произшествия с преминаващи 
пешеходци, както и да омекоти последствията при произшествие. Той обхва-
ща оптично предупреждение за дистанция и акустично предупреждение 
за сблъсък, както и подпомагане при задействане на спирачките в съответ-
ствие със ситуацията и автономна функция за задействане на спирачките.

Асистентът за сляпа зона и активният асистент за задържане на авто-
мобила в пътната лента могат да предупредят водача оптично и акустично 
за автомобили в сляпата зона и за непреднамерено напускане на пътната 
лента. Активният асистент за задържане на автомобила в пътната лента 
може да помогне чрез спирачно въздействие да се избегнат сблъсъци.



Performing in Style
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 предиз-
викателството 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

Дизелови двигатели

E 220 d E 220 d 4MATIC E 300 d E 400 d 4MATIC

Работен обем на двигателя (см3) 1 950 1 950 1 950 2 925

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 143 [194]/3 800 143 [194]/3 800 180 [245]/4 200 250 [340]/3 600-4 400

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 7,4 7,6 6,3 5,1

Максимална скорост (км/ч) 242 239 2503 2503

Разход на гориво4,6 (л/100 км)
Комбиниран 6,5-5,6 6,7-6,0 6,5-5,7 7,4-6,7

CO2-емисии4,6 комбинирани (г/км) 170-146 175-158 172-150 195-176

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

Бензинови двигатели

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 350 E 450 4MATIC Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

Работен обем на двигателя (см3) 1 991 1 991 1 991 1 991 2 996 2 999

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 135 [184]/5 500 135 [184]/5 500 180 [245]/5 500 220 [299]/5 800-6 100 270 [367]/5 500-6 000 320 [435]/6 100

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 7,8 8,0 6,5 5,9 5,6 4,4

Максимална скорост (км/ч) 240 235 2503 2503 2503 2503

Разход на гориво4,6 (л/100 км)
Комбиниран 8,8-7,6 9,0-8,1 9,1-9,1 8,7-8,0 9,7-9,0 9,4-9,0

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 199-172 203-183 206-206 197-180 220-203 213-205

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

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

w

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 Регламент за изпълнение (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 wwwwwwwww...mmmeeerrrccceeedddeeesss---bbbeeennnzzz...bbbggg



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 16. април 2018 могат да възникнат промени 
в 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 инте-
ресите 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. Поради тази 
причина за последната версия, моля, се обърнете към Вашия Mercedes-Benz търговски партньор.
www.mercedes-benz.com

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

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“.


