C-класа

Limousine

Добре дошли в зоната
на комфорт
Спортна елегантност, иновативни технологии за безопасност
и луксозен интериор превръщат новата C-класа Limousine във
Вашата зона на комфорт.

Дизайнът: спортният характер
среща модерен лукс
Екстериорният дизайн се дефинира с редуцирани линии и щедро изваяни
повърхности. Този минималистичен език на формите обединява съвсем
естествено лукс и спортен характер. Динамична предната част, удължено
междуосие и подчертано спортни контури придават на новата C-класа
нейния ясен стремеж за движение напред.

Интериорът:
израз на прогресивен комфорт
Дигиталният кокпит, големият тъчскрийн на средната конзола и прогресивна
концепция на декоративните елементи недвусмислено заявяват: новата C-класа
Limousine въплъщава модерен лукс.

Задвижване:
иновативно и ефективно
В новата Mercedes-Benz C-класа Limousine ще намерите бензинови и
дизелови двигатели от най-ново поколение. Иновативната технология с интегриран стартер-генератор прави новата C-класа маневрена
и суверена при появата й.

Качете се! Дишайте дълбоко!
Многобройни акценти на комфорта на новата C-класа Limousine Ви релаксират
още от първата секунда. От мултиконтурните седалки с осем програми за
масаж през впечатляващата концепция за амбиентно осветление до авангардни
пакети ENERGIZING. Така при всяка ситуация Вашата нова C-класа става оазис
за почивка.

Безопасността:
успокояващ Mercedes-Benz
Интелигентната концепция за безопасност в новата C-класа Limousine е авангардна.
Много иновации правят всяко шофиране приятно и безопасно. Актуализираният
пакет Пътни асистенти мисли с Вас. И преди всичко: за Вас. Средна въздушна възглавница, както и PRE-SAFE® Impuls Seite са допълнителни опции за безопасност,
които може да Ви пазят.

Модерен лукс: първо дигитален

Мисли с Вас и преди всичко: за Вас

Прогресивно гласово управление и мултимедийна система, която учи от и с Вас. Технически
усъвършенствания на най-иновативната система за управление MBUX превръщат новата C-класа
Limousine в дигитална зона на комфорт. Тук спадат и авангардни опции, като Augmented Video
за навигация или увеличен Head-up дисплей.

Зона на комфорт, в която може да релаксирате напълно и изцяло. Дори в стресови ситуации,
като при задръстване. Иновативни системи за безопасност и асистиране на новата C-класа
Limousine Ви помагат в това. Прогресивният PRE-SAFE® Impuls Seite и пакет Пътни асистенти
може да Ви предпази, когато това има значение.

Пакети ENERGIZING

Амбиентно осветление

DIGITAL LIGHT с проекция

Мултиконтурни седалки за водача и спътника

Пакет ENERGIZING превръща Вашето релаксиране във висш приоритет. Изберете
между различни режими на настроение, като „Виталност“, „Свежест“ или една от трите
тренировъчни програми.

Концепцията за осветление се простира от средната конзола през целия автомобил.
64 цветови схеми се сменят динамично или осветяват няколко зони на новата C-класа
в различни цветове. Облегнете се назад и релаксирайте.

DIGITAL LIGHT с висока резолюция се напасва оптимално на всяка ситуация и едновременно се грижи за повече комфорт. Различни функции Светлини реагират на
заобикалящата среда и на други участници в пътното движение и позволяват идеални
светлинни съотношения.

Индивидуално изготвен и разглезващ: Тези седалки обединяват многобройни опции
за настройка с ексклузивни екстри за удобство. Ергономични детайли позволяват
идеална позиция на седалката: Надуваеми странични възглавници осигуряват интензивна странична опора. Приятни масажни функции с до шест различни програми
превръщат всяко шофиране в удоволствие.

Линия на оборудване AVANTGARDE

Линия AMG

Серийно оборудване

Пакет Night

С AVANTGARDE Exterieur и Interieur подчертавате индивидуалността и спортният характер на Вашия автомобил – и показвате, че обичате съвременното високо качество.
Взаимодействието на екстериорните елементи на дизайна създава изключително изразителен автомобил. По-ниско разположената ходова част предлага идеален баланс от
динамика, комфорт и безопасност. Авангардните акценти в изразително оформеното
купе с амбиентно осветление ще Ви доставят всеки ден много радост отново и отново.

Изразителният стил на линия AMG придава на екстериора, както и на интериора,
на C-класата спортно ексклузивна нотка. По този начин давате ясно послание за
силен дизайн. Освен това техническите особености Ви предлагат осезаемо повече
удоволствие от шофирането, и с динамичната спортна ходова част със спортно
директно кормилно управление (не за Plug-In хибрид модели). В интериора показвате
на пръв поглед, какво е важно за Вас: динамична и ексклузивна атмосфера до
последния детайл.

Серийният екстериор се представя с красива форма от всяка перспектива и залага
на непреходна атрактивност. Към характерните елементи на дизайна спадат спортни
контури на предния капак, фарове LED High Performance и 43,2 см (17") алуминиеви
джанти. Със серийния интериор получавате вечна атрактивност. Висококачествено
осветление на купето и могобройни възможности за съхранение на вещи придават
типичния за марката комфорт още в серийното оборудване.

Пакет Night задава още оптични точки на привличане: много елементи на екстериора
са изпълнени в черно. Това подчертава спортния характер и специалната индивидуалност на Вашия автомобил. И Вие демонстрирате чувство за експресивен дизайн и
ексклузивен спортен характер.

Ходова част с адаптивно променливо демпфериране

Интегриран стартер-генератор

Една ходова част, три типа. Ходовата част с адаптивно променливо демпфериране се напасва към Вашето
пътно поведение. Предпочитате релаксиращ комфорт при шофиране или висока маневреност? Прев
ключвайте с превключвателя DYNAMIC SELECT бързо между различни режими, като „Comfort“ или „Sport“.

Мощност среща ефективност: Между двигателя и предавателната кутия в новата C-класа се намира
интегриран стартер-генератор от второ поколение. Тази иновативна система поема функцията на хибриден
асистиращ двигател. Така при ускорение се извиква допълнително въртящ момент до 200 Nm.

Технически данни

Размери
Дизелови двигатели

Бензинови двигатели

C 200 d

C 300d

C 200

C 200 4 MATIC

C300

Работен обем на двигателя (см )

1993

1993

1496

1496

1999

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин)

147+15 [200+20]-4.200

195+15 [265+20]-4.200

150+15 [204+20] - 5.800-6.1002 150+15 [204+20] - 5.800-6.1002 190+15 [258+20]-5.8002

3

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

7,3

5,7

7,3

7,1

6

Максимална скорост (км/ч)

2453

2503

2463

2413

2503

Разход на гориво (л/100 км) комбиниран

5.6 - 4.9

5.6 - 5.0

7.2 - 6.3

7.5 - 6.6

7.4 - 6.6

CO2-емисии комбинирани (г/км)

148 - 130

148 - 131

163 - 143

171 - 151

169 - 150

Клас емисии /Клас ефективност

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

4

4

5

1437

530
530

800

2865
4751

1476

1430

1

Данни за номиналната мощност съгласно Разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 Електронно ограничена. 3 Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP2-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
за официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емиисии за нови леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и CO2-емисиите за нови пътнически автомобили категория М1“, който се предлага безплатно във всички 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. 4 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, специфични за съответните държави.
5
Определени са въз основа на измерените CO2 емисии, като е взета предвид масата на автомобила. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

1613
2033

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

714
544
357

295

1601
1820

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

955

1041

1086

1477

1411

От 20 година вярваме в това, че спортът има силата да свързва хората и да мотивира по уникален начин.
На милиони деца и юноши позволихме изключително необходимия достъп до нашите програми за подпома
гане, за да може да променят своя живот позитивно. Програмите, които подпомагаме заедно с Laureus
Sport for Good, са ориентирани към целите за устойчиво развитие на Обединените нации и са част от едно
вълнуващо, голямо, глобално движение за позитивна промяна на света. С покупката на Mercedes-Benz
Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 27.04.2021 г. е възможно да са възник-

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

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

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

или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените

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

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

публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG търгов-

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

ски партньор.

предмет на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и

www.mercedes-benz.bg

