
В-класа



Justify nothing
Ако всичко до което се докоснете е перфектно, не са необходими обяснения. Нито за  
неговия живот. Нито за неговия стил. И най-малко за автомобил с безпрецедентна безопас-
ност и комфорт. Интуитивна концепция за управление на своята класа. Както и дизайн, 
по-динамичен както никога до сега. Запознайте се с новата В-класа на Mercedes-Benz.



Дали подчертано спортен, много елегантен или динамично модерен: при екстериора 
на новата В-класа Вие определяте посоката. Просто изберете между линия AMG, 
Style или Progressive. И ги комбинирайте при желание с опционално оборудване и 
пакети. По този начин ще превърнете В-класата във Вашата В-класа. Напълно по 
Ваш вкус.

Тук всеки може да  
бъде такъв, какъвто е



Удивително променливо е също  
и усещането по време на шофиране

За спортен Setup е достатъчно едно натискане на бутона на превключвателя 
DYNAMIC SELECT. За повече сцепление автоматично се включва опционалното 
задвижване на всички колела 4MATIC. А двата цилиндъра също могат да се  
изключват автоматично, за да се пести гориво. Така новата В-класа не само 
предлага възхитително удоволствие от шофирането, но и винаги най-доброто  
за Вас в различните пътни ситуации.



Благородни декоративни елементи, чувствено ясни линии и динамичен „Wrap-around“ 
дизайн буквално Ви обгръщат при качване. Модерният волан с Touch Control  
бутони, както и опционалният широкоекранен кокпит с интуитивно гласово упра-
вление Ви разтоварват по време на шофиране. С докосване или само с две  
малки думи: „Здравей, Mercedes“.

Семейните автомобили също  
не са това, което някога са били 



Независимо дали по-висока позиция на седалката, отлична панорамна видимост 
или много нисък ръб на багажника: новата В-класа Ви дава повече свобода.  
Променливият под на товарното отделение и по отделно спускащите се три задни 
седалки освен това се грижат за още по-голяма гъвкавост и пространство.

Качете се
Новата В-класа не само се управлява естествено, но и всеки ден се настройва все 
по-добре към Вас. Тя си отбелязва Вашия маршрут до работата Ви и при задръстване 
автоматично Ви показва по-бърз маршрут. Освен това при желание свързва повече 
системи към комфортните програми, които Ви освежават и релаксират.

Вашия личен асистент вече е тук



Защото безопасността  
понякога е всичко 

При желание новата В-класа е оборудвана с асистиращи системи, които сега 
са още по-интелигентни, по-прецизни и по-бързи. При до 200 км/ч те могат  
автоматично да поддържат дистанция, да сменят лентата, да потеглят отново при 
задръстване или в авариен случай дори да задействат спирачките. Така Вие  
и Вашите спътници винаги сте в най-добри ръце.



Впечатляващ комфорт  
и безупречна безопасност
По време на час пик, за дълго шофиране през нощта или по  
непознати отсечки, Вашата нова В-класа Ви облекчава осезаемо в 
стресови ситуации. Зад това стои концепцията, която прави всяко 
шофиране в Mercedes-Benz 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 достигнете Вашата цел преди всичко безопасно,  
но и без напрежение.

Новата В-класа не само се управлява естествено, но и всеки ден  
се настройва все по-добре към Вас. Тя си отбелязва Вашия марш-
рут до работата Ви и при задръстване автоматично Ви показва  
по-бърз маршрут. Зад всичко това се крие революционният MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience). Мултимедийна система, която  
постоянно научава все повече за Вас и Вашите предпочитания. Дото-
гава, докато новата В-класа Ви опознае по-добре, отколкото Вие 
познавате себе си.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО КОМФОРТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И ИНДИКАЦИЯТА 

Широкоекранен кокпит със система за гласово управление LINGUATRONIC: благода-
рение на новото MBUX гласово управление новата В-класа Ви слуша и разбира без да 
трябва предварително да заучава команди. Достатъчни са само две Ваши думи: „Здравей, 
Mercedes“. И новата В-класа вече цялата е в слух и готова за всичко.

Touch концепция за управление: Напразно търсите класически бутони и регулатори в 
кокпита на В-класата. Тук всичко е ново. Като напр. тъчскрийнът или тъчпадът, с помощта 
на които можете да управлявате всичко в автомобила само с един пръст и да го настрой-
вате според Вашите желания.

Augmented Video: MBUX Augmented Reality за навигация Ви помага да се ориентирате 
възможно най-добре и в комплексни пътни ситуации. Технологията свързва в мрежа вирту-
алния свят с реалния и показва графични навигационни указания и указания за трафика  
в Live изображения на пространството около автомобила, които виждате на мултимедийния 
дисплей.

Стилове за индикация: кокпитът Ви посреща с два напълно цифрови дисплея, които  
се представят в очарователно единство. За дисплея на инструмента можете да избирате  
от три стила за индикация „Класически/Klassisch“, „Спортен/Sport“ и „Фин режим/

Dezent Mode“, които можете да сменяте в зависимост от настроението си, маршрута и 
пътната ситуация.

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ

Пакет Пътни асистенти обединява най-модерните системи за безопасност и асистиране, 
които разпознават опасности и при спешен случай Ви предупреждават или дори могат  
да задействат спирачките.

PRE-SAFE® система: Иновативният PRE-SAFE® звук генерира шум от високоговорителите 
и може да задействат защитен рефлекс: Вашият слух се настройва за кратко и по този  
начин се предпазва от силния шум при сблъсъка.

Асистент за разпознаване на пътни знаци: камерата и навигационните данни винаги 
следят позволената скорост – така можете да се ориентирате дори при гора от пътни знаци 
за актуално валидното ограничение на скоростта.

Паркирайте без напрежение. Дуото от Активен асистент за паркиране и камера 360° 
Ви подпомага при търсене на паркомясто, както и при паркиране, напускане на парко-
мястото и маневриране.Най-голямо впечатление прави панорамната видимост на камера 
360°, включително и перспективата от птичи поглед.



Внимателен, концентриран водач е най-важното условия за безопасно шофиране. 
Затова опционалният пакет ENERGIZING Plus обединява повече системи – климатизация, 
амбиентна светлина, музика и комфорт на седене – в многоминутни програми, които  
Ви освежават или релаксират.

Фаровете MULTIBEAM LED задават нови мащаби не само в дизайна, но и осветяват 
пътното платно по-добре в сравнение с всички конвенционални фарове. Така можете 
да разпознавате опасностите още по-бързо.

Пакет ENERGIZING Plus Фарове MULTIBEAM LED Панорамен плъзгащ се люк
Опционалното амбиентно осветление се грижи с приятната си, индиректна светлина 
за изключително комфортна атмосфера в купето. Напълно според Вашите лични 
предпочитания или настроение. На Ваше разположение за избор има 64 цвята, както 
и стилно настроени цветови схеми и светлинни ефекти, които осветяват например 
вентилационните дюзи, вратите и арматурното табло с очарователна игра на цветовете. 
Така Вие и новата В-класа винаги се представяте в най-добра светлина.

Изживейте непосредствено удоволствие от шофиране без покрив почти като в Cabriolet 
или Roadster – освежаващо и без въздушно течение. За целта просто отворете пано-
рамния плъзгащ се люк безстепенно назад. Дори ако панорамният плъзгащ се люк е 
затворен, той ще внесе със своята прозрачност повече светлина и яркост в купето:  
за доброто Ви настроение.

Амбиентно осветление в 64 цвята



Серийно оборудване Линия на оборудване ProgressiveЛиния на оборудване Style АMG линия на оборудване
Сега вече Вие получавате много от В-класата без да се налагат отметки в списъка  
с опции. Автомобилът е истински щедър при серийното си оборудване. Активният 
спирачен асистент гарантира висок стандарт за безопасност. Практично предимство: 
сгъваеми задни облегалки на седалките в съотношение 40 : 20 : 40 и регулируем във 
височина под на товарното отделение.

Линията на оборудване Progressive съществено повишава стойността на Вашия  
автомобил. Добавена стойност, която виждате и усещате. От всички гледни точки се 
повишават очарованието и висококачествената техника на желан Sports Tourers.  
Освен това линията отваря допълнителни атрактивни комбинации вътре и навън –  
например с пакет кожа и пакет Night.

С линията на оборудване Style Вашият автомобил се отличава от серийното оборудване. 
Младежки дързък вид отвътре, както и отвън. Тук спадат допълнителни елементи като 
16-цолови алуминиеви джанти, както и тапицерии и декоративни шевове в модерни 
цветове за линия Exklusive.

Линия AMG подсилва външния, както и вътрешния атрактивен спортен вид. Ексклузивни 
характеристики са преди всичко AMG Styling и диамантената решетка с единична  
ламела. За целта по-ниско разположената, динамично настроена ходова част и директ-
ното кормилно управление засилват Вашето удоволствие от шофирането. Идеално  
допълнение: скосен в долната част спортен волан в благородна кожа Nappa.



Комфортна ходова част 8G-DCT
Наслаждавайте се на комфорт при дългите пътувания по автомагистралата докато преодолявате тесните завои  
със спортен ентусиазъм. Балансираната комфортна ходова част предлага убедителна комбинация от реагиращи 
резерви на окачването с много добра стабилност при движение. Това прави Вашето пътуване безопасно и Ви  
дава голямо удоволствие от шофирането.

Автоматична предавателна кутия, която се адаптира към Вашите желания: с програмата за шофиране променяте  
и характеристиката на предавателната кутия с двоен съединител. Опционално използва 8 предавки за ефективно 
шофиране с ниски обороти или за впечатляваща динамика. Тъй като следващата предавка винаги е избрана  
предварително, Вие ускорявате без прекъсване.

ХОДОВА ЧАСТ С АДАПТИВНО  
ПРОМЕНЛИВО ДЕМПФЕРИРАНЕ

Желаете ли повече удоволствие от шофирането в завои или  
висок комфорт на дълги разстояния? Ходовата част с регулиру-
емо демпфериране предлага тази очароваща възможност. 
DYNAMIC SELECT двупозиционнят бутон на средната конзола 
избира програмата и заедно с това характеристиката: „Eco“, 
„Comfort“ или „Sport“. Все едно че имате две ходови части в 
един автомобил, просто култивиран спортен характер.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ

8-скоростна предавателна кутия с двоен съединител, състояща 
се от два предавателни механизъма със съответно собствен  
съединител

8 предавки за движение напред и 1 предавка за заден ход

DIRECT SELECT избирателен лост на волана

висококачествени пера на волана за превключване на предав-
ките – отляво за превключване на по-ниска предавка и отдясно 
за превключване на по-висока предавка



Технически данни Размери

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

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 „NEFZ-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 от 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 пътничеси автомобили категория М1“ 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 съот-
ветните държави. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

Дизелови двигатели Бензинови двигатели

B 180 d B 200 d B 220 d B 180 B 200

Работен обем на двигателя (см3) 1461 1950 1950 1332 1332

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 85/4 000 110/3 400-4 400 140/3 800 100/5 500 120/5 500

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 10,7 8,3 7,2 9,4 8,5

Максимална скорост (км/ч) 200 219 234 212 223

Разход на гориво4 (л/100 км)
комбиниран 4,6 4,9 5,0 6,1 6,3

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 120 128 132 139 143

Клас емисии5 Euro 6d-TEMP Euro 6 d Euro 6 d Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
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За данните в тази публикация: след редакционното приключване на 13.11.2018 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. Поради
тази причина за последната версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz търговски партньор.
www.mercedes-benz.com

Daimler AG, dialog@daimler.com, 27-0219

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“.


