
E-класа Limousine



Овладейте всички задачи. Новата E-класа Limousine предлага всичко, от което имате  
нужда: Място, комфорт, безопасност и авангардни иновации. Динамичният дизайн, добре 
обмислени опции за безопасност, дигитален кокпит, MBUX и изпипани опции Комфорт  
задават нов еталон на висшата класа.

Made to win the day



Спортно елегантна задна част и висока функционалност: Новата  
E-класа Limousine с широката си периферия и висококачествени  
джанти е абсолютна примамка за погледа.

Място за независимост



Висококачествени материали, иновативна техника и още повече комфорт: В купето на  
новата E-класа Limousine се събира всичко, което прави Вашето ежедневие по-добро.  
Сърцевината образува дигиталният кокпит: Чрез мултимедийния дисплей с висока резо-
люция автомобилът може да се управлява толкова интуитивно, като смартфон.

High Performance



Като новатор по отношение на безопасността Mercedes-Benz винаги е играл важна 
роля. И този опит се забелязва и при новата E-класа Limousine. Многобройни  
системи за асистиране и безопасност идват директно от завода и внимават за това, 
Вие да внимавате.

Безопасността на първо място



По отношение на комфорт новата E-класа Limousine е почти невъзможно да се надмине. 
При масажна седалка, въздушно охлаждане, страхотен звук от Burmester® съраунд озву-
чителна система или амбиентно осветление понякога човек забравя, че седи в автомобил. 
Благодарение на пакет ENERGIZING тя свързва опциите, които са най-удобни за Вас.

Непобедим комфорт



MBUX
E-класа Limousine, която иска да се запознаете. Благодарение на интелигентен MBUX включително естествено гласово  
управление Вашият автомобил се настройва спрямо Вашите потребности и знае, кое е важно за Вас. С дигитален  
и индивидуално регулируем мултимедиен дисплей с висока резолюция Вие навигирате суверено в ежедневието си. 

За да се справите със сложни пътни ситуации, MBUX Augmented Reality за навигация свързва в мрежа виртуалния свят  
с реалния. Техниката показва графични навигационни указания и указания за трафика в Live-изображения. Пристигате до  
целта бързо, безопасно и без стрес.

MBUX Augmented Reality за навигация



Burmester® съраунд озвучителна система
Суверенен на пътя. Новият модерен дизайн на джантите придавам на новата  
E-класа Limousine редуциран, съвременен стил.

Адаптивните фарове MULTIBEAM LED с индивидуално регулируеми светодиоди се  
напасват към пътната ситуация. Благодарение на ULTRA RANGE се повишава обхвата 
на дългите светлини до допустимия максимум.

Нови джантиФарове MULTIBEAM LED Амбиентно осветление
Изключителните озвучителни системи на Burmester® в новата E-класа Limousine  
осигуряват първокласно стереоозвучаване. На предните и задните места той  
дори може да се оптимизира в зависимост от зоната на седалките. Така Вие се  
наслаждавате на още по-интензивно акустично изживяване.

Организирайте интериора напълно според Вашите лични предпочитания или актуално 
настроение. 64 цвята на амбиентно осветление създават очарователни цветови  
схеми, които се сменят динамично или осветяват няколко зони с различни цветове.



Индивидуалност и спортен характер серийно: Още в базисната версия Вашата  
E-класа получава атрактивен AVANTGARDE Exterieur. Той подчертава ясно  
динамиката и елегантността на Вашия автомобил. От взаимодействието на  
всички елементи на дизайна се получава желания автомобил.

Покажете, че държите на елегантност и престиж: С EXCLUSIVE Exterieur залагате  
на класически Mercedes-Benz дизайн и стилни акценти в хром. Взаимодействието  
на всички елементи придава благородно общо впечатление.

EXCLUSIVEAVANTGARDE
Покажете, че държите на спортния характер: С отличителния стил на линията AMG 
залагате на модерен дизайн и характерна динамика. Взаимодействието на всички 
елементи привада експресивно общо впечатление. По-ниско разположената ходова 
част ясно подчертава това впечатление – освен това обещава много удоволствие 
от шофирането.

Линия AMG
С пакет Night Вашият спортен екстериор въздейства още по-експресивно. За целта 
многобройни елементи са издържани в черно или в черно гланц. По този начин в  
зависимост от лака се създават контрасти или плавни преходи. Независимо как: това 
винаги означава ясен плюс за Вашата индивидуалност.

Пакет Night



Интелигентни хибридни технологии с икономичен двигател с вътрешно горене и ефективно електрозадвижване осигуряват 
по-малко емисии. Така още днес се шофира локално с нулеви емисии през центъра на града, а на дълги разстояния не губите 
от комфорта.

Hybrid-Offensive
С AIR BODY CONTROL ходовата част на новата E-класа Limousine може индивидуално да се настройва. Изцяло според Вашите 
предпочитания. Независимо дали комфортно или спортно: Удоволствието от шофирането е винаги с Вас.

AIR BODY CONTROL



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 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 постигаме отличен  
пърформанс за моторния спорт – и по пътищата.

Добре дошли в света на AMG.

www.mercedes-amg.com

Made to win the night
Mercedes-AMG E-класа Limousine



Размери

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

Технически данни

1 Данни за номиналната мощност съгласно Разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 На разположение за кратко време. 3 Електронно ограничена. 4 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. 5 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, 
специфични за съответните държави. 6 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

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

Дизелови двигатели Бензинови двигатели

E 220 d 4MATIC E 400 d 4MATIC E 200 4MATIC E 450 4MATIC

Работен обем на двигателя (см3) 1950 2925 1991 2996

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 143 [194] /3800 243 [330] /3600 145+10[197+14]/5500-6100 270+16[367+22]/5500-6100

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

Максимална скорост (км/ч) 240 250 232 250

Разход на гориво4 (л/100 км) комбиниран 6,3 - 5,5 7,4 - 6,6 8,5-7,6 9,2 - 8,2

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 166 - 144 194 -172 194 - 172 186 - 210

Клас емисии5/Клас ефективност6 Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

1852
1604

1460

1608
2065

4935
11432939853

971

509
722

361

1052

502
486

282

1450

1494

1468

1499

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

2999

320+16[435+22]/5500-6100

4,5

250

9,6 - 9,1

218 - 207

Euro 6D-ISC-FCM

Plug-in-хибриди

E 300 de 4MATIC

1950

143[194]/3800 | 90/122

5,9

250
5,9-5,5

178-168

Euro 6D-ISC-FCM

Разход на електроенергия (Втч/км) ... ... 290-258... ... ... 251-233

E 300 e 4MATIC

155[211]/5500 | 90/122

5,7

250
7,8-7,4

154-145

Euro 6D-ISC-FCM

1991



, 27-07-20

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 13.03.2020 е възможно да са възникнали 
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 промените или откло-
ненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че продава-
чът 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. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG търговски 
партньор. www.mercedes-benz.bg

Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която 
беше основана 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“.


