C-Klasse

sedan og stationcar

C-Klassen.
Alt det, du vil. Alt det, vi kan. Samlet i én bil.
Når du har sluppet det ligegyldige – alt det, der bare distraherer – så er du klar til den ny C-Klasse.
Og med stationcaren får du en rummelighed, som giver endnu større frihed til at opfylde dine
ønsker. Stil nye krav, og oplev en unik kørekultur.

DET BEDSTE I ETHVERT FORMAT.
Oplev C-Klassen i fascinerende HD-kvalitet. Med Mercedes-Benz’ brochure-app til iPad® og den digitale
betjeningsvejledning „Mercedes-Benz Guides“ til iPhone®. Begge apps indeholder en række film og
diverse andre indslag og fås gratis i iTunes Store®.

Kompromisløs ned til mindste detalje:

Unik i alle sine fremtoninger:
2 | Mercedes-Benz sedan C 250
Diamantsølv metallic
Udstyrslinjen AVANTGARDE med AVANTGARDE Eksteriør
og Interiør, letmetalfælge i dobbelt 5-egers design,
indtræk i ARTICO kunstlæder i silkebeige/sort, interiørliste
i lindetræ linestructure brun med glans
12 | Mercedes-Benz stationcar C 220 d
designo diamanthvid bright
Udstyrslinjen EKSKLUSIV med EKSKLUSIV Eksteriør og
Interiør, letmetalfælge i multiegerdesign, indtræk i sort
læder, interiørliste i brunt nødderodstræ med glans

22 | Mercedes-Benz sedan C 450 AMG 4MATIC
Obsidiansort metallic
AMG frontskørt, diamantgrill med kromstifter, AMG sideskørt,
hækskørt i diffusor-look, „AMG“ emblem på forskærme,
AMG konturkant på bagklap, AMG letmetalfælge
26 | Mercedes-AMG sedan C 63 S
designo diamanthvid bright
AMG Kulfiberpakke Eksteriør I og II, AMG letmetalfælge
i krydsegerdesign, mat sort lakering og højglanspoleret
fælgkant, AMG Performance-sæder1, og interiørlister
i kulfiber/aluminium
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Fås ikke i forbindelse med underholdningssystem bagi.

Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige
standardudstyr ved levering.

32 | Mercedes me
36 | Service og tjenesteydelser
40 | Motorer
42 | 7G-TRONIC PLUS
43 | AIRMATIC køredynamikpakke
44 | Førerassistentpakke PLUS
46 | LED Intelligent Light System
47 | Integreret sikkerhedskoncept
48 | Mercedes connect me
50 | Burmester®-surroundsoundsystem
52 | Panoramatag
54 | Bagagerumsstyring
56 | Mercedes-AMG
68 | Udstyr, pakker og tilbehør
80 | Fælge
82 | Tekniske data
85 | Indtræk og lakker
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En helt ny kørestil.
Vi har lagt endnu mere vægt på lethed. Med en høj andel af komponenter i aluminium
og særdeles stærke materialer er C-Klassens karrosseri både let og meget sikkert.
Og vi har gjort ydelsen endnu mere økonomisk. Takket være nyskabende, dynamiske
motorer, der forbruger mindre og har en lavere emission. C-Klassen er udstyret
med intelligent undervognsteknologi, der giver bilen en yderst imponerende køredynamik. Når denne bil bevæger sig frem, er det et æstetisk syn, der er svært
at slå.
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Sikkert i sporet.
C-Klassen hjælper dig med at holde afstand og holde bilen i sporet, når der er
brug for det. Den registrerer både en bagvedkørende, der kommer tættere på, og en
fodgænger i det næste vejkryds. Ved behov kan bilen træde hjælpende til ved en
opbremsning eller advare dig, hvis afslappet kørsel udvikler sig til tegn på træthed.
Det er C-Klassen med Mercedes-Benz Intelligent Drive. Innovative førerassistent
systemer (nogle systemer er ekstraudstyr), der hjælper føreren mere end nogensinde.
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AIRMATIC
Dette luftaffjedringssystem, som er ekstraudstyr, forkæler dig med
kørekomfort på allerhøjeste niveau. Det sørger trinløst regulerede
dæmpere for ved automatisk at tilpasse sig enhver køresituation. Som
ekstraudstyr har føreren desuden mulighed for at vælge en sportslig

afstemning. Med andre ord kørekultur på højeste niveau, og det gælder
takket være den pneumatiske niveauregulering også, når bilen er
læsset. En vigtig detalje: Ved høje hastigheder sænkes C-Klassen for
at mindske luftmodstanden og øge kørestabiliteten.

7

8

Forfører dig.
Fræk og intelligent. C-Klassens front er en fascinerende kombination af elegant design
og innovativ Mercedes-Benz teknologi. Ligesom det er tilfældet med de umiskendelige
LED-forlygter (ekstraudstyr) i Intelligent Light System. De hilser allerede føreren velkommen
med blåt lys, når bilen låses op, og under kørslen forvandler de sig til intelligente lyskilder
skabt af den nyeste teknologi.
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Et nyt verdensrum.
Perfekt tilpasset til menneskets ergonomi, og i vid udstrækning forbundet med mulighederne
i en digital tid: Takket være Mercedes connect me bliver fører, bil og privatliv til en fascinerende
helhed. Stol trygt på onlinebaserede services, der automatisk hjælper dig i nødstilfælde. Kontrollér vigtige bildata pr. Remote Online-fjernstyring (tilgængeligt som ekstraudstyr i 1. kvartal
2016), og find din parkerede C-Klasse uden problemer ved hjælp af din smartphone. Du vil
blive forbavset over, hvad der kan lade sig gøre allerede i dag.
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Formfuldendt generøsitet.
Generøsitet er gennemført, når den går igen i alle detaljer. I et design, som er medrivende og
ikke giver slip igen. I innovativ teknologi, der forvandles til en enestående køreoplevelse.
Og den viser sig på en måde, der opfylder alle dine forestillinger. Oplev kultiveret generøsitet:
C-Klasse stationcar.
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I harmoni med sin statur.
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C-Klassen har en imponerende dynamik – for hver meter og for hvert blik. Ultramoderne undervognsteknologier som eksempelvis AIRMATIC køredynamikpakken,
der er ekstraudstyr, vækker begejstring, ligesom det er tilfældet med de elegante
designløsninger. Du behøver blot at kigge langs med stationcarens tagræling: Den
følger helt harmonisk den elegante designlinje. Dette giver mindre luftmodstand
og mere synlig dynamik.
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Plads til eftertanke.

TOUCHPAD
At gestikulere er en gammel måde at kommunikere på. Enkel og ikke til at misforstå.
Som skabt til en køretur, for når du sidder i bilen, skal din opmærksomhed især rettes ét
sted hen: Mod trafikken. Alt, touchpad’en med multitouch-sensorer, der er integreret
i COMAND Online og ekstraudstyr til Audio 20 CD, har brug for, er en enkelt finger
bevægelse eller to eller en kort berøring hen over skærmen for at forstå, hvad det er,
du vil. Den kan sågar tyde din håndskrift, hvad enten du skriver bogstaver eller tal.
C-Klassens touchpad gør det således muligt at styre alle funktioner i infotainment
systemet udelukkende med håndbevægelser.
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På fronten kan man se, hvor den stammer fra.
C-Klassens front i udstyrslinjen EKSKLUSIV Eksteriør med stjernen på motorhjelmen: Umiskendeligt en
Mercedes-Benz. Mindst lige så typisk er teknologien bag den markante front: Jalousiet til AIRPANEL i selenitgrå,
der fås som ekstraudstyr i forbindelse med EKSKLUSIV Eksteriør, åbner og lukker via en raffineret mekanisme.
Det optimerer aerodynamikken ud fra den aktuelle situation og reducerer således brændstofforbruget.
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På vej i særlige omgivelser.
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Rummelighed er luksus. Med C-Klasse stationcar får du plads ud over alle grænser.
Med endnu mere plads bagi til høj sædekomfort. Og endnu større frihed og fleksibilitet.
For eksempel takket være et ryglæn, som kan deles i forholdet 40/20/40, og som
er nemt at fælde ned fra bagagerummet.
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Et helt andet nummer:
Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC.
Den ny Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC udstråler fremdrift. Allerede ved første blik ser
man tydeligt, at den er en del af den unikke AMG-familie. Udvendigt præges bilen af det kraftfulde AMG Styling design – f.eks. i form af de sporty, markante front-, hæk- og sideskørter.
Diamantgrillen, som er udsmykket med kromstifter, forstærker det atletiske udtryk. En yderligere
markering af bilens tilhørsforhold er det specielle „AMG“ emblem på forskærmene. Designets
muskuløse fremtoning afrundes med to forkromede udstødningsrør. Den nye AMG sportsmodel
præsenterer sig således ned i mindste detalje som en bil i topform.
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Når fornuften får gåsehud.
Få adgang til AMG’s attraktive verden: Den ny Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC kombinerer
en 270 kW (367 hk) kraftig 3,0-liters V6-biturbomotor med det permanente firehjulstræk
AMG Performance 4MATIC og avanceret AMG undervognsteknologi. Med et maksimalt drejningsmoment på 520 Nm sætter den nye V6-motor standarden inden for sit segment. For suveræn
køredynamik strømmer 33 % af motorkraften til forakslen og 67 % til bagakslen. Et yderligere stærkt
statement er bilens acceleration fra 0 til 100 km/t. på 4,9 sekunder1. Og alt dette ved et forbrug
ved blandet kørsel på 12,7–13,2 km/l2.

1

Stationcar på 5,0 sekunder.

2

Stationcar 12,7–13,0 km/l.
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Motorkøretøj. Masser af motorkraft.
I topform: Mercedes-AMG C 63 S. I bilens 4,0-liters AMG V8-biturbomotor er otte cylindre i
konstant kappestrid. Træd på speederpedalen, så forstår du, hvorfor vi anvender betegnelsen
cockpit: Fra 0 til 100 km/t. på 4,0 sekunder1 – her er der ikke bare tale om acceleration, men
nærmest også en krigserklæring til fysikkens love. Og som det sig hør og bør for en ægte AMG,
lader eksteriøret, hvad udseende og funktion angår, kun ét tilbage at ønske: At man hurtigst
muligt kan få lov til at komme ud at køre i denne kraftpakke med hele 375 kW (510 hk).

1

Stationcar på 4,1 sekunder.
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Kun rygtet kan holde trit.
Kontrolleret centrifugalkraft: Når det handler om køredynamikken i Mercedes-AMG C 63 S, afløser
innovationerne hinanden i hurtigt tempo. Og kontrollen sidder du bogstaveligt talt selv med
i form af kontakten AMG DYNAMIC SELECT: AMG RIDE CONTROL sportsundervognen med adaptiv
justeringsdæmpning i tre trin, to dynamiske motorophæng og et elektronisk bagakselspærre
differentiale tilpasser sig fuldt og helt dine luner – fra ekstremt sportsligt til yderst komfortabelt.
Og hvis du synes, at det kan være svært at vælge mellem fem karakterstærke køreprogrammer,
så gør det let for dig selv: Følg dit instinkt. Eller bilens gode rygte.
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1

Fås ikke i forbindelse med underholdningssystem bagi.
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Fantastisk udsigt!
Til cockpittet.
Det er svært ikke at kigge mere end én gang: Også hvad interiøret angår, imponerer
Mercedes-AMG C 63 S med defineret sportslighed – fra AMG Performance-sæderne1
for perfekt sidestøtte (ekstraudstyr) til AMG Performance-rattet med shiftpaddles
i aluminium. Det er næsten synd, at du under kørslen sjældent har mulighed for at
rette din opmærksomhed mod bilens mange eksklusive detaljer. Måske en grund til
engang imellem at lade en medpassager overtage rattet. Men også kun måske.
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Vær med til at sætte dit eget fingeraftryk
på vores næste store nyhed.
Vores mål med www.mercedes.me er at begejstre, opmuntre og overraske dig
med nye serviceydelser, produkter og oplevelser. Du har også mulighed for at
besøge vores Mercedes me-stores i metropoler som f.eks. Hamborg, Milano,
Tokyo eller Hongkong.
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Mercedes me. Velkommen til
Mercedes-Benzʼ magiske verden.
Du stiller nye spørgsmål, og Mercedes-Benz giver dig svar: Mercedes me. Dit adgangskort til din
helt egen, fascinerende Mercedes-Benz verden. Fuld af innovative, individualiserede mobilitets-,
konnektivitets-, service- og finansieringsydelser, der løbende udbygges. Innovativt, enkelt og tidssvarende: www.mercedes.me
Stig ind – via din smartphone, tablet eller pc. Og lad os sammen skabe morgendagens servicekoncept.
Altid og overalt.

Mercedes connect me integrerer bil og fører – og mere
end dét: Bilen bliver en del af din personlige verden. Målet
er mere komfort og den gode følelse af at være konstant
forbundet. Mercedes connect me omfatter basistjenester,
som automatisk hjælper dig i forbindelse med et teknisk
uheld eller en ulykke, samt Remote Online, der giver dig mulighed for at foretage bilindstillinger via din smartphone.
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Mercedes finance me giver dig en række forskellige muligheder for at købe din drømmebil. Sammen med dig finder
Mercedes-Benz Finans den optimale leasing-, finansieringsog forsikringsløsning – tilpasset til dine behov. Vores
leasingprodukter giver dig mulighed for altid at køre i en af
de nyeste modeller og giver dig således maksimal fleksi
bilitet. For du skal ikke finansiere et køb, men behøver kun
at betale for brugen af bilen i form af attraktive månedlige
rater. Med vores finansieringstilbud betaler du for din ny
Mercedes-Benz på den måde, der passer bedst til dit personlige budget. Størrelsen på dine valgte, månedlige rater
regulerer du via størrelsen på din udbetaling og aftalens
løbetid. Som en ekstra beskyttelse af dit budget og din bil
kan vi tilbyde en række individuelle bilforsikringsløsninger
på attraktive betingelser.

Mercedes inspire me giver dig mulighed for at opleve
Mercedes-Benzʼ verden og indgå i en inspirerende dialog.
Vi vil gerne dele vores idéer med dig og høre, hvad der
bevæger og inspirerer dig, så vi hele tiden kan tilbyde dig
de bedste løsninger. Til dette formål er der et community
samt et stigende antal tilbud og oplevelser, der går langt
videre end de klassiske bilrelaterede emner – blandt
andet inden for områderne events, rejser og livsstil.
Mercedes move me giver dig adgang til den intelligente
mobilitetsløsning moovel: Mobilitetsappen moovel samler
tilbuddene fra de forskellige mobilitetsudbydere og viser
dig den optimale vej fra A til B. car2go er den globale, markedsførende pioner inden for free-floating carsharing.
Med mytaxi-appen kan du bestille en taxi, følge dens
ankomst live og bekvemt betale.

Mercedes assist me gør det ekstra nemt for dig at vedligeholde din bil, idet du let og bekvemt online kan finde
det nærmeste Mercedes-Benz serviceværksted og aftale
tid til et serviceeftersyn. Den digitale servicerapport
holder dig løbende informeret om de gennemførte serviceydelser. Efter et serviceeftersyn er denne allerede til
rådighed online efter 1 dag. Ud over den aktuelle servicerapport kan du også se den komplette servicehistorik
samt serviceintervallerne for din bil og printe disse ud alt
efter behov.
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Vores service: Passer perfekt til din Mercedes.
Du får mere end bare en bil: Noget ubetaleligt, nemlig et eksklusivt partnerskab med Mercedes-Benz. For dig betyder det
sikkerhed, uafhængighed og ingen bekymringer. Med andre ord: En god følelse at køre en Mercedes.

Det bedste til din Mercedes. Ingen kender din Mercedes
bedre end vores erfarne specialister på Mercedes-Benz
værkstederne. Det omfattende serviceudbud og de høje
kvalitetskrav sikrer, at din bil er i perfekt stand. Desuden
anvender vi kontrollerede Mercedes-Benz originaldele og
specialværktøj.
Det bedste til dig. Kør uden bekymringer fra den første
kilometer. Dette er muligt med de skræddersyede
Mercedes-Benz serviceaftaler. De gør det muligt for dig
at planlægge langsigtet og giver dig permanent omkostningskontrol via faste månedlige rater og gennemsigtighed
i forbindelse med omkostningerne. Og du er sikret optimalt mod ekstra værkstedsudgifter.

Det bedste for din mobilitet. Med garantidækningen
Mercedes-Benz Mobilo1 kan du køre gennem hele Europa
uden bekymringer – også i tilfælde af et teknisk uheld,
en ulykke, et småuheld eller hærværk. For med Mobilo
har du bl.a. krav på hjælp på stedet, en erstatningsbil,
bugsering eller en hotelovernatning. Mobilitetsgarantien er
inkluderet i de to første år fra første indregistrering og
kan fornys til en periode på helt op til 30 år. Og hvis du får
brug for hjælp, kan du til enhver tid kontakte os gratis
over hele Europa på telefon +45 33 78 55 552.
m

FÅ MERE AT VIDE.
Alle oplysninger om Mercedes-Benz serviceaftalerne finder du på
www.mercedes-benz.com/servicevertraege – eller du kan lade din
Mercedes-Benz forhandler udarbejde et individuelt tilbud til dig.

1

 ores generelle forretningsbetingelser er gældende. Gyldighedsperioden fornys efter hvert gennemført serviceeftersyn hos en autoriseret Mercedes-Benz servicepartner, indtil det er tid til næste
V
serviceeftersyn – i op til maksimalt 30 år fra første indregistrering. 2 Der kan påløbe roamingafgifter fra udlandet.
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Hvad ville Mercedes-Benz være uden motorsporten?
Den første bil, som vandt et motorløb, blev drevet af en Daimler-motor. Den første Mercedes var en
racerbil. De berømte Sølvpile – en legende. Bag Mercedes-Benzʼ sportslige engagement gemmer
der sig stolte traditioner. Helt frem til i dag er vores mærke og hver en bil med Mercedes-stjerne
inspireret af motorsporten. Oplev en unik historie på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart.

m

FÅ MERE AT VIDE
Oplev, hvad der har bevæget verden i over 130 år, og
tag på en fascinerende tidsrejse i automobilens historie
på Mercedes-Benz Museum. Der venter dig mere end
1.500 udstillingsgenstande fordelt på 16.500 kvadratmeter –
herunder rariteter som den ældste bevarede Mercedes
fra 1902 og de legendariske mågevingemodeller. Velkommen
til en verden af innovationer:
www.mercedes-benz.com/museum
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Og motorsporten uden Mercedes-Benz?
Den 3. juni 1934 så den legendariske Sølvpil for første gang dagens lys i forbindelse med det internationale racerløb „Eifelrennen“ på Nürburgring. Denne tradition blev i Formel-1-sæsonen 2014
båret videre af Sølvpil-fabriksteamet MERCEDES AMG PETRONAS. Denne sæson blev kronet med
en imponerende dobbeltsejr: En førsteplads både i kørernes og konstruktørernes mesterskab.
Det er dog ikke kun på banen, vores team skaber succes. Hver en kørt kilometer er med til at drive
udviklingen inden for hybridteknologi videre til gavn for serieproduktionen.

m

FÅ MERE AT VIDE
Oplev fascinationen ved Formel 1:
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, sæson 2015.
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Et vendepunkt for energien. Nogen skal tage det første skridt.
Allerede i dag drives samtlige motorer til C-Klassen
af en form for vedvarende energi: Innovationskraft.
BlueEFFICIENCY1 er vores vision om emissionsfri kørsel,
der bestemmer vores handlemåde ned i selv den
mindste detalje. Med BlueTEC HYBRID-teknologien i
C 300 h tilbyder C-Klassen et intelligent og effektivt
drivkoncept. Hybridmodulet udgør selve hjertet. Det
består af en 4-cylindret dieselmotor, en kompakt
elmotor, automatgearkassen 7G-TRONIC PLUS og et
kraftigt litium-ion-højspændingsbatteri. Batteriet
lagrer den energi, der opstår i det rekuperative bremse
system under opbremsninger, og stiller energien til
rådighed igen. Det skaber kraftfulde accelerationer, et
lavere forbrug og eksemplariske emissionsværdier.
Men det bliver endnu bedre: Med PLUG-IN HYBRID-
teknikken i C 350 e stilles et endnu mere effektivt kombi
neret motorsystem til rådighed. Her er en elmotor og
en 4-cylindret benzinmotor forbundet med drivlinen. I
dette koncept er der – ud over rekuperationsalter
nativet – også mulighed for at oplade bilens batteri via
en stikdåse. Det større batteri gør, at der kan køres
længere strækninger udelukkende med eldrift – helt
uden lokal emission.

1

Flere oplysninger på www.mercedes-benz.de/blueefficiency

Økonomisk fordelagtige og banebrydende er også de rene
benzin- og dieselmodeller. Hvad angår benzinmotorerne,
sikrer tiltag som f.eks. en kombination af turboladning og
direkte indsprøjtning samt en videreudviklet forbrændingsmetode, at forbrug og emission reduceres. Og i modellerne
med dieselmotor har det takket være det ultramoderne
udstødningsbehandlingskoncept BlueTEC været muligt at
reducere emissionen af kvælstofilte med op til 90 %. Og
naturligvis opfylder alle biler i C-Klassen de skrappe krav
i henhold til emissionsklasse Euro 6.

MOTORPROGRAMMET
Diesel:
C 200 d med en ydelse på 100 kW (136 hk)
C 220 d 4MATIC med en ydelse på 125 kW (170 hk)
C 220 d BlueEFFICIENCY Edition med en ydelse på 120 kW
(163 hk) (kun sedan)
C 220 d med en ydelse på 125 kW (170 hk)
C 250 d med en ydelse på 150 kW (204 hk)
C 250 d 4MATIC med en ydelse på 150 kW (204 hk)
C 300 h med en ydelse på 150 + 20 kW (204 + 27 hk)
Benzin:

Motorteknologier. En del af en større helhed. Har man
opfundet bilen, bærer man også et særligt ansvar. For at
belaste miljøet mindst muligt har vi derfor udstyret C-Klassen
med en række tiltag: En ECO start-stop-funktion og en
funktion med anbefalet gear indgår som standard, mens du
kan tilvælge specielle køreindstillinger og en ruteanbefaling.

C 180 med en ydelse på 115 kW (156 hk)
C 200 med en ydelse på 135 kW (184 hk)
C 200 4MATIC med en ydelse på 135 kW (184 hk)
C 250 med en ydelse på 155 kW (211 hk)
C 300 med en ydelse på 180 kW (245 hk)
C 350 e med en ydelse på 155 + 60 kW (211 + 82 hk)2
C 400 4MATIC med en ydelse på 245 kW (333 hk)
C 450 AMG 4MATIC med en ydelse på 270 kW (367 hk)
Mercedes-AMG C 63 med en ydelse på 350 kW (476 hk)
Mercedes-AMG C 63 S med en ydelse på 375 kW (510 hk)

2

Systemydelse 205 kW (279 hk).
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C 350 e
Forstærkning til power-pakken bestående af elmotor og 4-cylindret benzinmotor: Et
højspændingsbatteri gør det muligt at køre 31 km udelukkende pr. eldrift – med en
systemydelse på 279 hk. 1 | 4-cylindret benzinmotor. 2 | Elmotor. 3 | Hybridgear
kasse på basis af 7G-TRONIC PLUS. 4 | Litium-ion-højspændingsbatteri. 5 | Højspændingsledninger med undervognsbeskyttelse. 6 | Rekuperativt bremsesystem
(tildækket). 7 | Elektrisk kølekompressor.
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7G-TRONIC PLUS. Din gearskiftecentral.
7-trins automatgearkassen byder på mere end blot syv gear. Den sørger nemlig også for høj komfort, stor køreglæde og
effektivitet. De syv fremadgående gear giver et stort udvekslingsområde med små omdrejningsspring mellem de enkelte
geartrin. Resultatet: Hurtigt reagerende og brændstofbesparende gearskift med bløde overgange. Da det er muligt at
springe enkelte gear over, kan man med multinedgearinger indlægge kraftige, hurtige mellemspurter. Og med DYNAMIC
SELECT-kontakten er det muligt at forvælge gearskiftekarakteristikken. I bedste motorsportsstil kan der skiftes gear
med rattets shiftpaddles.

SEKS SPORTSLIGE ETAPER
Den manuelle 6-trins gearkasse, der er perfekt afstemt til den
pågældende motorvariant, giver særdeles høj gearskiftekomfort,
præcise gearskift og harmoniske gearskifteforløb. Derudover
er den med til at sikre en brændstofbesparende og komfortabel
køremåde ved lave omdrejningstal.

m

FÅ MERE AT VIDE
Du finder alle tekniske data samt tilgængelige gearkasse
varianter på siderne 82/83.
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Et spørgsmål om indstilling. Og et svar.
Den intelligente undervogn sørger for suveræn kørekultur i forbindelse med AIRMATIC køredynamikpakken, der er
ekstraudstyr. Luftaffjedringen med trinløst indstilleligt dæmpningssystem arbejder fuldautomatisk og overfører intelligent
og veldoseret dæmperkraften til hvert enkelt hjul. Med et let tryk på DYNAMIC SELECT-kontakten overføres en anden
kraft: Individualitet. Tilpasses en række parametre for eksempelvis motor, gearkasse – kun i forbindelse med automatgearkasse 7G-TRONIC PLUS – undervogn og styretøj til det valgte køreprogram. Der kan vælges mellem fire fremdriftsprogrammer, eller du kan selv sammensætte et individuelt program. Fra forbrugsoptimeret over meget komfortabel til
dynamisk. Eller meget sportslig ved hjælp af funktionen „Sport+“ med en mere progressiv styretøjskarakteristik, en
sportslig undervogn og ændrede gearskiftetidspunkter. Men der er selvfølgelig også mulighed for at sammensætte sit
helt eget køreprogram.

OPTIMAL KØREGLÆDE
AGILITY CONTROL-undervogn. Denne undervogn med passivt,
selektivt dæmpningssystem sikrer en velafbalanceret kørekomfort
ved at optimere køreegenskaber, dæmpningseffekt og stabilisering ud fra vejbanens beskaffenhed.
ESP®-kurvedynamikassistent. Særligt ved acceleration i kurver
sørger dette ESP®-baserede system for bedre stabilitet og køre
sikkerhed. Hvis ESP®-sensorerne f.eks. registrerer en tendens til
understyring, kan denne tendens mindskes via et målrettet
bremseindgreb på den side af bilen, der ligger inderst i kurven.
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MERCEDES-BENZ INTELLIGENT DRIVE

hele vejen rundt udgør fundamentet for en lang række

1 | Stereo-multi-purpose-kamera. 2 | Fjernområderadar
med midterområderegistrering. 3 | Nærområderadar.

førerassistent- og sikkerhedssystemer i C-Klassen.

4 | Ultralydssensor. 5 | Multi-mode-radar.

Stereokamera, nær- og fjernområderadar samt sensorer
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På vejen mod ulykkesfri kørsel.
Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Mercedes-Benz Intelligent Drive hjælper til, hvor det er
muligt. Roligt overblik over selv den mindste detalje.
Indgreb i det omfang, det er påkrævet. Tilbageholdenhed
i det omfang, det er muligt. Disse suveræne egenskaber
indgår i ekstraudstyret Førerassistentpakke PLUS. En
kombination af intelligente førerassistent- og sikkerhedssystemer, der aflaster og støtter føreren i mærkbart
omfang. DISTRONIC PLUS med styreassistent og
Stop&Go Pilot hjælper dig med at holde betryggende
afstand til et forankørende køretøj og holde din bil
i sporet. Bremseassistenten BAS PLUS med vejkryds

assistent og PRE-SAFE® bremse kan især ved bykørsel
mindske risikoen for vejkryds- og påkørselsulykker
samt påkørsel af fodgængere. Den aktive Lane Keepingassistent og den aktive Blind Spot-assistent hjælper
dig, når du utilsigtet er ved at bevæge dig ud af den aktuelle vognbane eller ved vognbaneskift, hvor der er fare
for kollision med andre køretøjer. PRE-SAFE® PLUS er en
udvidelse af det præventive personbeskyttelsessystem
PRE-SAFE® med beskyttelsesforanstaltninger ved risiko
for påkørsel bagfra.

m

FÅ MERE AT VIDE
Førerassistentpakke PLUS er en del af en større helhed:
Mercedes-Benz Intelligent Drive, hvor vi under ét tag samler intelligente
teknologier, der aktivt støtter og aflaster føreren. Få mere at vide på
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Fascinerende, frækt og intelligent.

Essensen af Mercedes.

Ekstraudstyret LED Intelligent Light System imponerer med sit umiskendelige design, lave
energiforbrug og øget sikkerhed. Det optimerede fjernlys, der indgår i ekstraudstyret adaptiv
fjernlysassistent Plus, blænder ned for forankørende og modkørende trafik.

Med head-up-displayet (ekstraudstyr) med høj opløsning kan du alt efter
udstyr altid se de vigtigste informationer, som for eksempel hastigheden,
eventuelle hastighedsbegrænsninger eller navigationsoplysninger. Du vil
føle det, som om informationerne svæver i luften over motorhjelmen
to meter foran øjnene på dig. Det giver mere sikkerhed, for du skal ikke
længere tage øjnene væk fra vejen. For at øge komforten tilpasser en
sensor visningens lysstyrke efter de aktuelle lysforhold, og føreren kan
indstille visningens positionshøjde individuelt.

MERE LYS
Den adaptive fjernlysassistent Plus, (indgår i LED Intelligent Light System) gør det muligt at køre med fjernlyset tændt permanent,
uden at andre trafikanter blændes. På denne måde har føreren altid den bedst mulige lyslængde til rådighed fra forlygterne.
Du kan tilvælge LED High Performance-forlygter, der giver mere sikkerhed om natten via en bred fordeling af lyset og en
lysfarve, der minder om dagslys, og som har et lavere energiforbrug.
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En god følelse at køre en Mercedes-Benz.
Som første bilproducent på verdensplan har vi udviklet et integreret sikkerhedskoncept. For at undgå ulykker, sikre
optimal reaktion på faremomenter og mindske følgevirkningerne, hvis uheldet alligevel er ude. Både for personerne i din
Mercedes-Benz og for alle andre trafikanter.
SIKKER KØRSEL

I FARETRUENDE SITUATIONER

Især på lange strækninger og ved kørsel om natten kan
den standardmæssige ATTENTION ASSIST øge køresikkerheden. Ud fra førerens køremønster er systemet i stand
til at registrere typiske tegn på træthed og kraftig uopmærksomhed og derefter advare føreren visuelt og akustisk om
risikoen for at falde i søvn.

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (standard) kan
advare føreren visuelt i forbindelse med en for lille afstand
til et forankørende køretøj. Hvis der registreres risiko for
kollision, lyder der en akustisk advarsel, og systemet kan
understøtte førerens opbremsning og automatisk redu
cere hastigheden, hvis føreren helt undlader at reagere.

Den aktive Lane Keeping-assistent1 er i stand til at
registrere, hvis føreren utilsigtet er ved at køre ud af den
aktuelle vognbane, hvorefter systemet advarer føreren
via pulserende vibrationer i rattet og bidrager til at få bilen
tilbage i sporet ved hjælp af bremseindgreb i den ene side.

PRE-SAFE®-systemet yder ved hjælp af forebyggende tiltag
den bedst mulige beskyttelse ved overhængende fare for
ulykke. Til dette formål tolker systemet hele tiden sensordata
fra andre systemer såsom det elektroniske stabiliseringsprogram ESP® og bremseassistenten BAS og kan på denne
måde f.eks. registrere kraftig under- eller overstyring samt
nødopbremsninger.

Biler i den blinde vinkel – den aktive Blind Spot-assistent1
synliggør et af de største faremomenter i trafikken. Således
kan systemet f.eks. advare føreren i forbindelse med et
vognbaneskift og via bremseindgreb i den ene side bidrage
til at afværge en forestående kollision.

1

Indgår i ekstraudstyret Førerassistentpakke Plus.

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

personskade. Personerne i bilen kan så igen være beskyttet
af op til ni airbags.
EFTER EN ULYKKE

Alle Mercedes-Benz biler er optimalt gearet til førstehjælp.
Hvis uheldet er ude, kan motoren slukke automatisk, ligesom havariblinklyset og kabinenødbelysningen kan aktiveres
og centrallåsen låses op. Endelig kan det som standard
integrerede Mercedes-Benz nødopkaldssystem (landespecifikt) overføre GPS-positionsdata og vigtige biloplysninger. Men alt dette bliver forhåbentlig aldrig nødvendigt.
m

SIKKERHEDEN I HØJSÆDET
I Mercedes-Benz TechCenter finder du informative animationsfilm
om næsten alle sikkerhedsteknologier.
http://techcenter.mercedes-benz.com
VI ER DER FOR DIG

Hvis en fodgænger eller cyklist kolliderer frontalt med bilen,
kan den aktive motorhjelm hæves i det bageste område.
Afstand til aggregaterne i motorrummet skaber ekstra deformeringsplads med henblik på at opfange en kollision
tidligere og mere blødt og dermed mindske risikoen for

Hvis du får brug for hjælp undervejs, kan du kontakte Mercedes-Benz
Service24h gratis på +45 33 78 55 55. Den integrerede telematiktjeneste Mercedes-Benz Contact kan endda – hvis den er forbundet med en
mobiltelefon – oprette automatisk forbindelse til vores serviceafdeling og
overføre relevante bil- og positionsdata. Tjenesten er ikke tilgængelig
i Danmark.
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Perfekt netværksintegration.
Innovative og individualiserede mobilitets-, konnektivitets- og serviceydelser har et navn hos os: Mercedes me. En del af denne Mercedes-Benz
verden af oplevelser er Mercedes connect me, som på omfattende vis
forbinder fører, bil og det personlige liv. Mercedes connect me, som
er standard, giver dig således mulighed for at få hurtig hjælp via basistjenester som Mercedes-Benz’ nødopkaldssystem eller uheldsstyringen.
Udstyret Remote Online er forberedelsesløsningen til anvendelse af yderligere Mercedes connect me tjenesteydelser1, som fås separat – f.eks.
en funktion til bestemmelse af bilens position. Remote Online fås som
ekstraudstyr i forbindelse med det standardmæssige multimediesystem
Audio 20 eller som en fast bestanddel af multimediesystemet COMAND
Online, der er ekstraudstyr. Med Remote Online får du adgang til alle
Mercedes connect me-funktioner – inklusive browser, navigation med
Live Traffic Information (gratis adgang i tre år) og talrige apps2.

OVERSIGT OVER INFOTAINMENT-HIGHLIGHTS
COMAND Online. Navigation, telefon, audio, video og internet – med dette betjenings- og
informationssystem (ekstraudstyr) får du nem adgang til disse og en række andre funktioner.
Og inden for synsvidde: I et 21,3 cm (8,4") stort centralt farvedisplay med høj opløsning.
Betjeningen sker enkelt og bekvemt via touchpad’en med multitouch-sensorer.
Audio 20 CD med touchpad (ekstraudstyr). Dette multimediesystem (ekstraudstyr) kombinerer
underholdning, information og kommunikation: Internet, navigation, radio, dobbelttuner og
cd-drev. Det giver også mulighed for netværksintegration med mobilt udstyr via Bluetooth®.
Bluetooth®-grænsefladen har håndfri betjening og audiostreaming til afspilning af musikfiler.
I forbindelse med en Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon med datafunktion er der mulighed for
fri browsing på internettet.
1

Mercedes connect me tjenesteydelser gøres først tilgængelige, når du udtrykkeligt beder om det (undtagen
Mercedes-Benz nødopkaldssystem og Live Traffic Information). 2 Ret til ændringer i de integrerede Mercedes-Benz
apps forbeholdes.
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Af respekt for den gode tone.
Tag plads, og nyd Burmester®-surroundsoundsystemet (ekstraudstyr). En ekstraordinær lydoplevelse skabt
af 13 high performance højttalere, en 9-kanalers DSP-forstærker og en udgangseffekt på 590 watt. Perfekt
afstemte elektroniske og akustiske elementer laver din kabine om til en koncertsal. Surroundfunktionen sørger
for, at en klang af velvære breder sig til både for- og bagsædepassagererne. Musikalsk nydelse på højeste
niveau selv i høj fart på motorvejen.
Bredbåndshøjttaler

Bashøjttaler foran

Diskanthøjttaler

Forstærker

Mellemtonehøjttaler
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En følelse af velvære.
Ekstraudstyret Interiør lyspakke skaber en yderst behagelig atmosfære i din C-Klasse. Dette opnås ved hjælp
af diskret, indirekte belysning i håndtagsfordybningerne og i de forreste fodrum samt oplyste elementer
i midterkonsollen. Praktisk: Læselampen bagi i holdegrebet og makeup-spejlet med lys. Pakken indgår som
standard i AVANTGARDE, EKSKLUSIV og AMG Sport Interiør.

ET RUM LYSER OP
Sæt dig ind, og føl dig hjemme – med sit behagelige indirekte lys og oplyste
indstigningsskinner foran skaber ambientebelysningen (ekstraudstyr) en
unik følelse af velvære i hele kabinen. Du kan vælge mellem tre forskellige
farver og fem lysdæmpningstrin alt efter, hvad du lige har lyst til.
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Et klima med klasse.
Det store panoramatag (ekstraudstyr) skaber en lys og venlig atmosfære. Bagtil består det af et fast glastag og fortil af
et elektrisk skydetag i glas. To elektriske rullegardiner sørger for skygge, når solen bliver for kraftig. I hævet position
tilpasser glastaget sig automatisk i tre trin i henhold til den kørte hastighed. Også med ekstraudstyret AIR-BALANCEpakke er det frisk luft, du indånder. For at rense luften i kabinen og reducere forekomsten af visse virusser, bakterier
og sporer beriges luften med negative iltioner. Luften renses af to finstøvs-aktivkulfiltre. Desuden kan du vælge mellem
fire udsøgte kabinedufte, der breder sig diskret og hurtigt klinger af, når du slukker for dem.

DEN PERFEKTE TEMPERATUR TIL ETHVERT TEMPERAMENT
Sædeklimatiseringens (ekstraudstyr) aktive ventilation afkøler
hurtigt forsædernes overflade til en behagelig temperatur for
et afbalanceret sædeklima. Sædevarmen, der kan slås til og fra,
sørger for at opvarme sædet efter behag.
Med tre klimazoner og tre klimatyper giver klimaautomatikken
THERMOTRONIC (ekstraudstyr) mulighed for at individualisere
klimaet i bilen. Fører, forsædepassager og passagerer på bagsædet
kan regulere temperatur og luftfordeling uafhængigt af hinanden.
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Et rum med format.
Den bageste del af kabinen i C-Klassen byder på mærkbart mere komfort. De ergonomisk udformede
sædepuder og den generøse plads til knæene og benene gør det muligt at slappe af under hele turen.
Bekvemt og praktisk: Midterarmlænet til det klapbare bagsædesystem med tredelt ryglæn (ekstraudstyr,
standard i stationcar) er udstyret med et stort opbevaringsrum og to kopholdere.

BEHAGELIGT OG SIKKERT UNDERVEJS
I forbindelse med klimaautomatikken THERMOTRONIC (ekstraudstyr) sørger
midterdyser bagi og en ekstra blæser bagi med separat indstillelig temperatur
og luftmængde for et behageligt klima i den bageste del af kabinen.
ISOFIX-barnesædefastgørelsen med Top Tether muliggør enkel, hurtig og sikker
fastgørelse på bagsædet, så barnet er beskyttet bedst muligt i tilfælde af en
ulykke. Top Tether-fastgørelsespunkterne giver ekstra sikkerhed ved, at barnesædet
fastgøres bag nakkestøtterne på bagsædet.
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FLEKSIBEL PLADS
C-Klasse stationcar har et generøst bagagerum med en volumen på op til 1.510 liter. Og takket være bagsædet med et
tredelt ryglæn har bagagerummet også en imponerende fleksibilitet. De tre elementer kan nemlig fældes ned i forskellige
variationer. Hvis der f.eks. skal transporteres ski og snowboards, kan det midterste element også fældes ned separat.
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Bagagerumsstyring.
C-Klasse stationcar har ikke alene et ualmindeligt stort
bagagerum, det er også organiseret på den mest optimale
måde. Bagsædet med et tredelt ryglæn kan deles i for
holdet 40/20/40 og tilpasses i forhold til dine behov.
Uanset om du skal på en kort sviptur eller på en familie
udflugt til stranden, er alle destinationer åbne for dig med
mulighed for en last på op til 575 kg.
Med EASY-PACK-bagklappen, som er standardaudstyr
på stationcar, kan du åbne og lukke bagklappen elektromekanisk med et enkelt tryk på en knap og derved opnå
komfortabel læsning og aflæsning af bilen. For at undgå, at
bagklappen støder imod, kan den standses i hver position
og begrænses i dens åbningsvinkel.

INTELLIGENTE LØSNINGER FOR MERE KOMFORT
KEYLESS-GO komfortpakke. Ved hjælp af dette system, der fås som ekstraudstyr, kan bilen låses op, startes og aflåses komfortabelt – når bare du
medbringer den elektroniske nøgle. Funktionen HANDS-FREE ACCESS gør
det muligt at åbne og lukke bagklappen fuldautomatisk helt uden berøring.
EASY-PACK-bagagerumsafdækning. Dette udstyr, som er standard, giver
dobbelt beskyttelse. EASY-PACK-bagagerumsafdækningen beskytter bagagen
mod sol og nysgerrige blikke. Derudover beskytter EASY-PACK-sikkerheds
nettet personerne i bilen mod genstande i bagagerummet, som ikke er fastgjort.
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Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC eksteriør.
Typisk AMG: Selvsikre designelementer som f.eks.
de markante luftindtag med rudemønstrede gitre
i frontskørtet eller hækskørtet med diffusorindsats
i mat iridiumsølv lader ane, hvilke kræfter der
gemmer sig i bilen.

HIGHLIGHTS EKSTERIØR
Diamantgrill med kromstifter og integreret Mercedes-stjerne

Udstødningsrør i dobbeltrørsdesign

AMG frontskørt med sportslige luftindtag med rudemønstrede gitre

Sorte AMG letmetalfælge i 5-egers design

og liste i sølvkrom

AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort eller titaniumgrå
og højglanspoleret (ekstraudstyr)

„AMG“ emblem på forskærmene
AMG sideskørter

AMG letmetalfælge i multiegerdesign, lakeret i sort højglans og højglanspoleret
(ekstraudstyr)

AMG konturkant på bagklappen i bilens farve

Hjulnav med AMG våbenskjold (fås som tilbehør)

Sidespejle, sidebeklædningsliste samt rudeindfatning i sort

AMG hækskørt i diffusor-look med indsats i mat iridiumsølv
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Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC interiør.
De sporty AMG Performance-sæder tilpasser sig fører
og forsædepassager, som var de fremstillet efter
mål. De giver høj komfort på lange ture og effektiv
støtte ved dynamisk kurvekørsel.

HIGHLIGHTS INTERIØR
Sportssæder med AMG sædegrafik og indtræk i kunstlæder ARTICO/

Kombiinstrument i AMG stil med sportsligt „chequered flag“-design

mikrofiber DINAMICA med rød kontrastsyning

Instrumentpanelsoverdel og sidebeklædning i sort ARTICO kunstlæder med

AMG Performance-sæder til fører og forsædepassager med sidestøtte,
integrerede nakkestøtter og „AMG“ emblem i ryglænene (ekstraudstyr)

røde kontrastsyninger

Multifunktionssportsrat i 3-egers design, i sort nappalæder,

Indtræk i sort læder med røde kontrastsyninger og AMG-specifik sædegrafik
eller AMG Sport læderindtræk (ekstraudstyr)

med ratkrans, der er affladet forneden og røde kontrastsyninger
Sikkerhedsseler i designo rød

AMG sportspedaler i børstet rustfrit stål med sorte gummiknopper
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Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC teknik.
Det dynamiske hjerte i den nye sportsmodel, 3,0-liters
V6-biturbomotoren, imponerer med sine 270 kW (367 hk)
og et drejningsmoment på hele 520 Nm. Også optisk
scorer modellen point med en motorafdækning med rødt
„V“ og aluminiumsindlæg. Den moderne drivteknologi
med firehjulstræk sørger for maksimal køreglæde.

OVERSIGT OVER BESTANDDELE
AMG RIDE CONTROL sportsundervogn med adaptiv justeringsdæmpning

M-tast til direkte valg af manuel gearskiftefunktion

i 3 trin

Sportsbremsesystem med større bremseskiver, forreste bremseskiver

Permanent firehjulstræk AMG Performance 4MATIC med AMG specifik

perforerede, forreste bremsekalibre med „Mercedes-Benz“ påskrift

momentfordeling med 33 % på forakslen og 67 % på bagakslen

Hastighedsafhængig AMG sportsservostyring

Firepunktsophængt foraksel med selvstændige akselspindler og bæreled

Sportsudstødningssystem med mere sporty motorsound og to udstødnings-

Tipunktsophængt bagaksel

rørsforlængere i dobbeltrørsdesign

7G-TRONIC PLUS automatgearkasse med kortere gearskiftetider
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Mercedes-AMG C 63 eksteriør.
Med sin dybtliggende kølergrill, powerdomes på motorhjelmen og dobbeltlamel på frontskørtet minder
Mercedes-AMG C 63 lidt om et angrebslystent rovdyr:
Altid klar til at sprinte gennem sit revir – alverdens
gader og veje.

HIGHLIGHTS EKSTERIØR
AMG kølergrill med dobbeltlamel i mat iridiumsølv og påskrift „AMG“

AMG konturkant på bagklappen i bilens farve

AMG frontskørt med frontsplitter og A-Wing i bilens farve, A-Wing-liste

AMG hækskørt med tre diffusorfinner og eksteriørliste i sort højglans

i mat iridiumsølv og store køleluftindtag med flics i sort til ekstra styring

AMG Night-pakke (ekstraudstyr)

af køleluftstrømmene
AMG motorhjelm med powerdomes
LED High Performance-forlygter
AMG forskærm med „V8 BITURBO“ påskrift
AMG sideskørter

AMG Kulfiberpakke Eksteriør I og II (ekstraudstyr)
AMG letmetalfælge i 10-egers design, lakeret i titaniumgrå og højglanspoleret,
med dækdimension 245/40 R 18 forrest og 265/40 R 18 bagest
AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i titaniumgrå og højglanspoleret, med dækdimension 245/35 R 19 forrest og 265/35 R 19 bagest
(ekstraudstyr)
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Mercedes-AMG C 63 interiør.
Interiøret i Mercedes-AMG C 63 holder, hvad eksteriøret
lover – rendyrket sportslighed parret med udsøgt design.
Fra midterkonsollen med analogt ur i IWC-design til
AMG Performance-sæder1 (ekstraudstyr) er også kabinen
fyldt med eksklusive highlights.

HIGHLIGHTS INTERIØR
Sportssæder med optimeret sidestøtte, AMG-specifik sædegrafik og „AMG“

Indtræk i nappalæder (ekstraudstyr)

emblem i de forreste ryglæn

Interiør lyspakke

Indtræk i kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA i sort med krystalgrå

AMG kombiinstrument med stort multifunktionsdisplay og AMG hovedmenu

kontrastsyning
Instrumentpanelsoverdel og sidebeklædning i kunstlæder ARTICO med
krystalgrå kontrastsyning
AMG Performance-rat i sort nappalæder og 3-egers design, affladet forneden,

1

Fås ikke i forbindelse med underholdningssystem bagi.

med perforeret gribeområde

inklusive RACETIMER
AMG indstigningslister i børstet rustfrit stål med belysning
AMG sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummiknopper
Sorte bundmåtter med „AMG“ påskrift
AMG lister i kulfiber/aluminium med lys længdeslibning (ekstraudstyr)
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Mercedes-AMG C 63 teknik.
Performance, dynamik og effektivitet – det er vigtige
nøgleord for Mercedes-AMG C 63. Bilens AMG 4,0-liters
V8-biturbomotor vækker begejstring med en nominel
ydelse på 350 kW (476 hk) og 650 Nm. Motorens forbrug
er også særdeles imponerende, da den kan køre helt op
til 12,2 km/l1, hvilket er en markant forbedring i forhold til
forgængeren.
Dette højeffektive aggregat fremstilles som rent håndarbejde
på motorfabrikken i Affalterbach ud fra AMG’s traditionelle
filosofi „One Man, One Engine“, hvilket ses tydeligt på AMG
motoremblemet, som bærer den ansvarlige AMG-teknikers
underskrift.

NIGHT-PAKKEN INDEHOLDER:
7-trins AMG SPEEDSHIFT MCT sportsgearkasse med fem køreprogrammer,
mellemgas- og race start-funktion
3-trins hastighedsafhængig AMG sportsservostyring
AMG RIDE CONTROL sportsundervogn med adaptiv justeringsdæmpning
AMG foraksel med selvstændige akselspindler, hjullejer og AMG-specifik
elastokinematik
AMG bagaksel med selvstændig bærearm og hjullejer samt AMG-specifik
elastokinematik
Mekanisk AMG bagakselspærredifferentiale
AMG sportsudstødningssystem med til- og frakoblingsfunktion og to forkromede
dobbelte udstødningsrørsforlængere
1

Stationcar 11,6–11,9 km/l.
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Mercedes-AMG C 63 S.
Sportslighed sat på spidsen: Mercedes-AMG C 63 S. Med
4,0-liters V8-motor, 375 kW (510 hk) og 700 Nm accele
rerer sedanen fra 0 til 100 km/t. på kun 4,0 sekunder –
stationcaren på 4,1 sekunder. Med et forbrug på kun
11,9–12,2 km/l1 er Mercedes-AMG C 63 S lige så effektiv
som veltrænet. Og også på området køredynamik sættes
standarden: Det elektronisk regulerede AMG bagakselspærredifferentiale giver bedre traktion og kørestabilitet. Det
nyder ikke kun dynamikken og køreglæden godt af – også
bilens håndtering bliver mærkbart mere præcis.

NIGHT-PAKKEN INDEHOLDER:
Højtydende AMG kompositbremsesystem med rødlakerede bremsekalibre
AMG smedefælge i krydsegerdesign, mat sort lakering og højglanspoleret
fælgkant, med dækdimension 245/35 R 19 forrest og 265/35 R 19 bagest
(ekstraudstyr)
AMG DYNAMIC SELECT kontakt til valg af AMG køreprogrammerne Comfort,
Sport, Sport+, Race og Individual
Dynamiske AMG motorophæng
Elektronisk AMG bagakselspærredifferentiale
AMG kølergrill med dobbeltlamel i sølvkrom og påskrift „AMG“
Indtræk i kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA i sort med krystalgrå
kontraststriber
AMG Performance-rat i sort nappalæder/mikrofiber DINAMICA, i 3-egers design
1

Stationcar 11,6–11,9 km/l.
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AMG Performance Studio.
For at understrege Mercedes-AMG C 63’s sportslige
fremtoning yderligere kan AMG Performance Studio tilbyde
en lang række individuelle ekstraudstyrsløsninger.

OVERSIGT OVER HIGHLIGHTS
AMG Performance-udstødningssystem med til- og frakoblingsfunktion og tre
udstødningsspjæld for maksimal lyd eller tilbageholdende lydkulisse
Højtydende keramisk AMG kompositbremsesystem med kompositbremseskiver
402 x 39 mm forrest og integralbremseskiver 360 x 26 mm bagest samt speciallakerede bremsekalibre med „AMG Carbon Ceramic“ påskrift
AMG Driver’s Package giver dig en endnu mere dynamisk køreoplevelse med
en forøgelse af tophastigheden til 290 km/t.2 og mulighed for køreundervisning
hos AMG Driving Academy
AMG Night-pakke med ekspressive designelementer lakeret i sort højglans
og to forkromede dobbelte udstødningsrørsforlængere i sort
AMG Kulfiberpakke Eksteriør I og II med sporty detaljer i kulfiber fra sideskørter
til sidespejle
AMG Performance-sæder3 med mere kontureret sædeform for øget sidestøtte
og integrerede nakkestøtter
Enkelt- eller tofarvet indtræk i nappalæder
AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i titaniumgrå og højglanspoleret, med dækdimension 245/35 R 19 (FA) og 265/35 R 19 (BA)
AMG smedefælge i krydsegerdesign, lakeret i titaniumgrå og højglanspoleret,
med dækdimension 245/35 R 19 (FA) og 265/35 R 19 (BA)
AMG smedefælge i krydsegerdesign, mat sort lakering og højglanspoleret
fælgkant, med dækdimension 245/35 R 19 (FA) og 265/35 R 19 (BA)
2

Stationcar 280 km/t.

3

Fås ikke i forbindelse med underholdningssystem bagi.
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Det lille ekstra. Standardudstyret.
C-Klassen, en rendyrket Mercedes-Benz. Med Mercedesstjernen indfattet i kølergrillen og udstyr, der udstråler det
lille ekstra.

m

FÅ MERE AT VIDE
Imponerende allerede ved første øjekast. Det komplette standardudstyr
er indeholdt i prislisten, som du finder på www.mercedes-benz.dk

HIGHLIGHTS EKSTERIØR

HIGHLIGHTS INTERIØR

AGILITY CONTROL-undervogn med selektivt dæmpningssystem (ekstraudstyr
til C 200 d, C 220 d, C 180 og C 200)

Sæder med stofindtræk Aberdeen

Sportsgrill med integreret Mercedes-stjerne og to lameller i mat iridiumsølv

Multifunktionsrat i sort læder og 3-egers design

Bageste stødfanger med indsats i sort, narvet diffusor-look

Instrumentpanel, dyseringe og knapper i sort

Sidebeklædningsliste i poleret aluminium

Loft i krystalgråt stof

Sort tagrælling (stationcar)

Forreste indstigningslister med „Mercedes-Benz“ påskrift

Interiørelementer i sort pianolak-look
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Ekstravagant. Udstyrslinjen AVANTGARDE.
C-Klasse AVANTGARDE fremstår som udtryksfuld allerede
ved første blik. Unik og helt sin egen med kromindlæg og
forkromede interiørelementer.

HIGHLIGHTS EKSTERIØR

HIGHLIGHTS INTERIØR

Letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, himalayagrå lakering og
dækdimension 225/50 R 17

Indtræk i kunstlæder ARTICO/stof Norwich med eksklusiv sædegrafik

AGILITY CONTROL-undervogn m. selektivt dæmpningss. og sænket undervogn

3-egers multifunktionsrat i sort nappalæder

Sportsgrill med integreret Mercedes-stjerne og to lameller i mat iridiumsølv

Instrumentpanelsoverdel i sort, -underdel i sort eller silkebeige

med kromindlæg
Rudeindfatning og sidebeklædningsliste i poleret aluminium
Kromelementer i stødfangere og sideskørter
Tagræling i poleret aluminium (stationcar)

Interiørlister i børstet aluminium

Kombiinstrument med rørformede runde instrumenter og ramme i sølvkrom
Loft i krystalgråt eller porcelænsfarvet stof (sort fås som ekstraudstyr)
Interiør lyspakke
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Stilsikker. Udstyrslinjen EKSKLUSIV.
Denne udstyrslinje udstråler luksus fra ende til anden. Med
stilfuldt afstemte udstyrsdetaljer og udsøgte materialer.

HIGHLIGHTS EKSTERIØR

HIGHLIGHTS INTERIØR

Letmetalfælge i multiegerdesign m. lak. i vanadiumsølv og dæk 225/50 R 17

Indtræk i kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA/stof Nottingham med

AGILITY CONTROL-undervogn med selektivt dæmpningssystem (ekstraudstyr
til C 200 d, C 220 d, C 180 og C 200)

eksklusiv sædegrafik

Klassisk med Mercedes-stjerne på motorhjelmen, luksusgrill med kromelement,

3-egers multifunktionsrat i nappalæder i udstyrsfarve

bageste lameller i sort højglans

Instrumentpanelsoverdel og sidebeklædning i kunstlæder ARTICO med

Rudeindfatning og sidebeklædningsliste i poleret aluminium

kontrastsyninger

Kromelementer i stødfangere og sideskørter

Kombiinstrument med rørformede runde instrumenter og ramme i sølvkrom

Tagræling i poleret aluminium (stationcar)

Interiør lyspakke

Interiørelementer i lindetræ linestructure lysebrun med glans
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I topform. AMG Sport.
AMG. Indbegrebet af dynamisk design. Fra alle vinkler
fremstår den dynamiske AMG Sport med den markante
AMG Styling i topform.

HIGHLIGHTS EKSTERIØR

HIGHLIGHTS INTERIØR

AMG letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i titaniumgrå og højglanspoleret,
med dækdimension 225/45 R 18 forrest og 245/40 R 18 bagest

Sportssæder med indtræk i sort kunstlæder ARTICO, sæde- og ryglænspartier

Sportsundervogn med sænket undervogn og direkte sportsstyretøj

Interiørlister i børstet aluminium

AMG Styling bestående af AMG frontskørt med markante, sportslige luftindtag

Multifunktionssportsrat i 3-egers design, affladet forneden, i sort nappalæder,

med rudemønstrede gitre og kromliste, AMG sideskørter, AMG hækskørt

med dyb prægning i gribeområdet

i diffusor-look med indsats i bilens farve
Udstødningssys. m. to synlige udstødningsrør, som er fast integ. i stødfangeren
Rudeindfatning og sidebeklædningsliste i poleret aluminium
Tagræling i poleret aluminium (stationcar)

perforeret for kontrasteffekt

Taghimmel i sort stof og Interiør lyspakke
AMG sportspedaler i børstet rustfrit stål
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Tiltrækkende. Night-pakken.
Med udsøgte designelementer i sort giver Night-pakken
din C-Klasse et sportsligt og ekspressivt udtryk.

NIGHT-PAKKEN INDEHOLDER:
Letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i højglanssort og glanspoleret,
med dækdimension 225/50 R 17 (i forbindelse med AVANTGARDE Eksteriør)
AMG letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i højglanssort og glanspoleret,
med dækdimension 225/45 R 18 og 245/40 R 18 (i forbindelse med AMG
Sport Eksteriør)
Frontstødfanger med wing i sort (i forbindelse med AVANTGARDE Eksteriør)
AMG frontskørt med sort liste med højglans (i forbindelse med AMG Sport
Eksteriør)
Sportsgrill med integreret Mercedes-stjerne og to lameller i sort højglans med
kromindlæg
Sideskørter med kromindlæg i sort højglans (i forbindelse med AVANTGARDE
Eksteriør)
Varmeafvisende, mørktonede ruder fra B-stolpen
Sidespejle lakeret i sort højglans (i forbindelse med obsidiansort metallic
lakeret i bilens farve)
Sidebeklædningsliste og rudeindfatning i sort højglans
Sort tagrælling (stationcar)
Kromliste i diffusor lakeret i sort højglans (i forbindelse med AVANTGARDE
Eksteriør)
AMG hækskørt i diffusor-look med indsats i sort højglans (i forbindelse med
AMG Sport Eksteriør)
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Originaltilbehør.
Alt det, du vil. Alt det, vi kan. Samlet i én bil. Det gælder
også originaltilbehør fra Mercedes-Benz. Skab en C-Klasse
helt efter dit eget hoved.

OVERSIGT OVER HIGHLIGHTS
Hækspoileren fremhæver konturkanten på C-Klasse sedans bagparti. Den
eksklusive grunding gør det muligt at lakere den i din ønskefarve. Lang levetid
takket være perfekt passende og formstabilt polyuretan. Ukompliceret til
pasning uden ekstra boringer. Kræver ikke registrering i bilens papirer. Fås
kun til sedan-udgaven.
Elegant, markant eller sporty – du kan udforme din C-Klasse helt efter dine
ønsker. For eksempel med letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i tremolit
metallic og højglanspoleret, med dækdimension 225/50 R 17.
En sportsligt markant fremtoning opnås med en frontskørtsspoilerlæbe.
Denne betoner bilens bredde og sænker det optiske tyngdepunkt på bilens
front. Lakering i ønsket farve hos din Mercedes-Benz partner. Kræver ikke
registrering i bilens papirer.
En detalje, der vækker opsigt: En oplyst Mercedes-stjerne til kølerrammen
og oplyste indstigningsskinner med hvid „Mercedes-Benz“ påskrift.
Barnesædet KIDFIX er perfekt til de små passagerer fra ca. 3,5 til 12 år.
Optimal sidekollisionsbeskyttelse takket være siddepude og justérbart ryglæn.
Den multifunktionelle aluminiumstagbøjle tjener som basis for
Mercedes-Benz tagboksene, ski- og snowboardholderne eller cykelholderen.
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Elegant.
designo Luxury-pakken.
Det eksklusive interiør udstråler stilsikker skønhed i
sadelbrunt designo nappalæder. Udsøgte detaljer som
det gennemgående rudemønsterdesign med beige
kontrastsyninger gør kabinemiljøet til et æstetisk blikfang.

DESIGNO INDEHOLDER:
Sæder, sædevanger og nakkestøtter i sadelbrunt designo nappalæder med
ryglæn og sædepude i design med rudemønster og perforeringer, inklusive
kantebånd i for- og bagsæder
„designo“ emblemer i ryglæn på for- og bagsæder
AMG Performance-sæder1 (ekstraudstyr)
Dørmidterfelter i design med rudemønster, dørarmlæn og midterarmlæn
i sadelbrunt designo nappalæder
Instrumentpanelsoverdel og sidebeklædning i sort ARTICO kunstlæder med
kontrastsyninger
Multifunktionsrat i 3-egers design fra udstyrslinje EKSKLUSIV, i sort nappalæder
Loft i sort stof
Sorte designo velourbundmåtter med indfatning i sadelbrunt ARTICO
kunstlæder med „designo“ emblemer i de forreste bundmåtter
Interiørelementer i lindetræ linestructure brun med glans
1

Fås ikke i forbindelse med underholdningssystem bagi.
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R00

R35

80R 08R

55R
39R

R89

R48 R24

Fælge.
Hjulene er rent teoretisk en nødvendig del af en bil. Men for mange er der også
følelser involveret: Taler man om sin drømmebil, spiller de perfekte fælge ofte en
meget stor rolle. Derfor har vi sammensat et attraktivt udvalg til dig.

STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR
R00 Stålfælg med hjulkapsel i 10-hullers design med
dækdimension 205/60 R 16 (sedan: C 180 d) eller
205/60 R 16 (sedan: C 180, stationcar: C 180)

R35 Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i vanadiumsølv, med dækdimension 225/50 R 17 (FA) og
245/45 R 17 (BA) (C 350 e)

55R Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i vanadiumsølv, med dækdimension 195/65 R 16 (sedan:

R89 Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i vanadiumsølv, med dækdimension 205/60 R 16

C 200 d, C 220 d BlueEFFICIENCY Edition)
39R Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i vanadiumsølv, med dækdimension 205/60 R 16 (sedan:
C 220 d, C 250 d, C 300 h, C 200, C 250, stationcar:
C 200 d, C 220 d, C 250 d, C 200, C 250)

80R Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret
i vanadiumsølv, med dækdimension 225/50 R 17
(indgår i AVANTGARDE Eksteriør)
R48 Letmetalfælg i dob. 5-egers design, lakeret i vana
diumsølv og højglanspoleret, med dækdimension
225/50 R 17 (fås i forb. m. AVANTGARDE Eksteriør)
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R11

22R

R97 788

R32

R17

782 665

AMG
08R Letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i vanadiumsølv, med dækdimension 225/50 R 17 (indgår
i EKSKLUSIV Eksteriør)
R24 Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i vanadiumsølv,
med dækdimension 225/50 R 17 (ekstraudstyr)
R11 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret
i vanadiumsølv, med dækdimension 225/50 R 17
(ekstraudstyr)
R32 Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i vanadiumsølv, med dækdimension 225/45 R 18 (FA) og
245/40 R 18 (BA) (ekstraudstyr)

22R Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret
i himalayagrå og glanspoleret, med dækdimension
225/45 R 18 (FA) og 245/40 R 18 (BA)
(ekstraudstyr)
R17 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret
i tremolitgrå og højglanspoleret, med dækdimension
225/40 R 19 (FA) og 245/35 R 19 (BA)
(ekstraudstyr)
R97 Letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i himalayagrå
og højglanspoleret, med dækdimension 225/40 R 19
(FA) og 245/35 R 19 (BA) (ekstraudstyr)

m

782 AMG letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i titangrå
og højglanspoleret, med dækdimension 225/45 R 18
(FA) og 245/40 R 18 (BA) (indgår i AMG Sport
Eksteriør)
788 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i titangrå
og glanspoleret, med dækdimension 225/40 R 19
(FA) og 255/35 R 19 (BA) (ekstraudstyr)
665 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret
i højglanssort og glanspoleret, med dækdimension
225/40 R 19 (FA) og 255/35 R 19 (BA)
(ekstraudstyr)

DU KAN FINDE FLERE FÆLGE
i vores tilbehørsprogram. Du kan få oplysninger
om originalt Mercedes-Benz tilbehør på
www.mercedes-benz-accessories.com eller
direkte hos din Mercedes-Benz forhandler.
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Tekniske data sedan.
DIESELMOTORER

C 200 d

C 220 d BE Edition

C 220 d

C 220 d 4MATIC

C 250 d

C 250 d 4MATIC

C 300 h

Totalvolumen i cm3

1.598 [2.143]

2.143

2.143

2.143

2.143

2.143

2.143

Nominel ydelse i kW (hk) ved o/min

100 (136)/

120 (163)/

125 (170)/

125 (170)/

150 (204)/

150 (204)/

150 (204) + 20 (27)2/

2.800–4.600

3.000–4.200

3.000–4.200

3.000–4.200

3.800

3.800

3.800

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i sek.

9,7 [10,2]

– [7,4]

7,7 [7,4]

– [7,7]

– [6,6]

– [6,9]

– [6,4]

Tophastighed ca. i km/t.

218 [216]

– [233]

234 [233]

– [228]

– [247]

– [240]

– [244]

– [17,5–20]

20–20,8 [17,9–18,9]
27–29,4 [24,4–27,8]

– [16,4–16,9]
– [22,7–23,3]

– [17,9–18,9]
– [24,4–27,8]

– [16,4–16,9]
– [22,7–23,3]

– [24,4–25,6]
– [25,6–29,4]

1

Brændstofforbrug3 i km/l
Landevejskørsel

20,4–21,3 [17,9–18,9]
27–28,6 [24,4–27,7]

Bykørsel
Blandet

23,8–25,6 [21,7–23,3]

– [25–29,4]
– [21,7–25]

23,8–25 [21,7–23,3]

– [20–20,8]

– [21,7–23,3]

– [20–20,8]

– [26,6–27,8]

CO2- emission3 i g/km ved blandet kørsel

110–99 [121–109]

– [118–106]

110–103 [121–109]

– [134–127]

– [121–109]

– [134–127]

– [103–94]

Emissionsklasse4/energiklasse5

Euro 6/A+ [Euro 6/A+]

– [Euro 6/A+]

Euro 6/A+ [Euro 6/A+]

– [Euro 6/A]

– [Euro 6/A+]

– [Euro 6/A]

– [Euro 6/A+]

C 400

C 450 AMG

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG

BENZINMOTORER

C 180

C 200

4MATIC

C 250

C 350 e

4MATIC

4MATIC

C 63

C 63 S

Totalvolumen i cm3

1.595

1.991

1.991

1.991

1.991

2.996

2.996

3.982

3.982

Nominel ydelse i kW (hk) ved o/min

115 (156)/

135 (184)/

135 (184)/

155 (211)/

270 (367)/

350 (476)/

375 (510)/

5.500

5.500

5.500

155 (211) +
60 (82)2, 6/5.500

245 (333)/

5.300

5.250–6.000

5.500–6.000

5.500–6.250

5.500–6.250

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i sek.

8,2 [8,5]

7,5 [7,3]

– [7,6]

– [6,6]

– [5,9]

– [5,2]

– [4,9]

– [4,1]

– [4,0]

Tophastighed ca. i km/t.

225 [223]

237 [235]

– [229]

– [250 ]

– [250 ]

– [250 ]

– [250 ]

– [250 ]

– [2507, 8]

14,9–15,6 [13,5–14,7] 13,3–14,7 [13,5–14,7] – [13,2–13,7]
21,3–23,8 [20,4–21,7] 20,4–22,7 [20,4–22,7] – [17,2–18,9]
18,2–20 [16,9–18,5] 16,9–18,9 [17,2–18,9] – [15,4–16,4]

– [13,5–14,7]
– [20,4–22,7]

– [i. a.]
– [i. a.]

– [9,8–10,2]
– [15,9–17,2]

– [9,7–9,8]
– [15,6–16,1]

– [9,3]
– [14,9]

– [9,1–9,3]
– [14,5–14,9]

– [17,2–18,9]

– [41,7–47,6]

– [12,8–13,7]

– [12,7–13,2]

– [12,2]

– [11,9–12,2]

Energiforbrug ny europæisk
kørselscyklus9/rækkevidde i km

–

–

–

–

– [13,2–11,0/31]

–

–

–

–

CO2-emission3 i g/km ved blandet kørsel

126–116 [135–126]

136–123 [135–123]

– [151–141]

– [135–123]

– [54–48]

– [181–170]

– [183–178]

– [192]

– [195–192]

Emissionsklasse4/energiklasse5

Euro 6/A+ [Euro 6/A] Euro 6/A [Euro 6/A] – [Euro 6/B]

– [Euro 6/A]

– [Euro 6/A+++]

– [Euro 6/D]

– [Euro 6/D]

– [Euro 6/E]

– [Euro 6/E]

C 200

1

7

7

7

7

7, 8

Brændstofforbrug3 i km/l
Bykørsel
Landevejskørsel
Blandet

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

1

 plysninger om nominel ydelse i henhold til direktiv 80/1269/EØF i den aktuelt gældende udgave. 2 Oplysningerne gælder for elmotoren. 3 De anførte værdier er beregnet i henhold til den foreskrevne målemetode (forordning
O
[EF] 715/2007 i den aktuelt gældende udgave). Oplysning iht. direktiv 1999/94/EF i den aktuelt gældende udgave: Oplysningerne gælder ikke for en bestemt bil og er ikke at betragte som indhold i et tilbud, men er alene beregnet til
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Tekniske data stationcar.
DIESELMOTORER

C 200 d

C 220 d 4MATIC

C 220 d

C 250 d

C 250 d 4MATIC

C 300 h

Totalvolumen i cm3

1.598 [2.143]

2.143

2.143

2.143

2.143

2.143

Nominel ydelse i kW (hk) ved o/min

100 (136)/

125 (170)/

125 (170)/

150 (204)/

150 (204)/

150 (204) + 20 (27)2/

1

2.800–4.600

3.000–4.200

3.000–4.200

3.800

3.800

3.800

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i sek.

10,1 [10,6]

– [7,9]

7,9 [7,6]

– [6,9]

– [7,2]

– [6,7]

Tophastighed ca. i km/t.

214 [210]

– [223]

230 [229]

– [241]

– [235]

– [238]

Landevejskørsel

18,2–19,6 [17,5–18,9]
24,4–26,3 [23,8–26,3]

– [16,7]
– [20,8–22,7]

18,5–19,2 [17,5–18,9]
24,4–27 [23,8–26,3]

– [17,2–18,5]
– [23,3–25,6]

– [16,7]
– [20,8–22,7]

– [23,8–25]
– [22,7–27]

Brændstofforbrug3 i km/l
Bykørsel
Blandet

21,7–23,3 [20,8–22,7]

– [19,2–20]

22,2–23,3 [20,8–22,7]

– [20,4–22,2]

– [19,2–20]

– [23,8–26,3]

CO2-emission3 i g/km ved blandet kørsel

120–109 [122–114]

– [137–129]

115–108 [122–114]

– [125–117]

– [137–129]

– [106–99]

Emissionsklasse4/energiklasse5

Euro 6/A+ [Euro 6/A+]

– [Euro 6/B]

Euro 6/A+ [Euro 6/A+]

– [Euro 6/A]

– [Euro 6/B]

– [Euro 6/A+]

C 400

C 450 AMG

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG

BENZINMOTORER

C 180

C 200

4MATIC

C 250

C 350 e

4MATIC

4MATIC

C 63

C 63 S

Totalvolumen i cm3

1.595

1.991

1.991

1.991

1.991

2.996

2.996

3.982

3.982

Nominel ydelse i kW (hk) ved o/min

115 (156)/

135 (184)/

135 (184)/

155 (211)/

270 (367)/

350 (476)/

375 (510)/

5.500

5.500

5.500

155 (211) +
60 (82)2, 6/5.500

245 (333)/

5.300

5.250–6.000

5.500–6.000

5.500–6.250

5.500–6.250

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i sek.

8,4 [8,7]

– [7,5]

– [7,8]

– [6,8]

– [6,2]

– [5,2]

– [5,0]

– [4,2]

– [4,1]

Tophastighed ca. i km/t.

223 [221]

235 [233]

– [227]

– [244]

– [246]

– [250 ]

– [250 ]

– [250

13,9–14,3 [13–14,3] – [13,2–13,5]
14,3–14,9 [14,3]
20,4–21,7 [19,2–21,3] 19,6–21,7 [19,2–21,7] – [16,9–18,2]
17,5–18,5 [17,2–17,9] 17,2–18,2 [16,4–18,2] – [15,4–16,1]

– [12,8–14,1]
– [18,9–21,3]

– [i. a.]
– [i. a.]

– [9,7–10,1]
– [15,6–16,9]

– [9,6–9,8]
– [15,4–15,9]

– [9,1]
– [14,5]

– [16,1–17,9]

– [41,7–47,6]

– [12,8–13,5]

– [12,7–13]

– [11,9]

– [11,6–11,9]

Energiforbrug ny europæisk
kørselscyklus9/rækkevidde i km

–

–

–

–

– [13,8–11,7/31]

–

–

–

–

CO2-emission3 i g/km ved blandet kørsel

132–125 [135–129]

134–128 [142–128]

– [152–143]

– [144–130]

– [55–49]

– [182–173]

– [185–180]

– [196]

– [200–196]

Emissionsklasse4/energiklasse5

Euro 6/A [Euro 6/B] Euro 6/A [Euro 6/A] – [Euro 6/B]

– [Euro 6/B]

– [Euro 6/A+++]

– [Euro 6/D]

– [Euro 6/D]

– [Euro 6/E]

– [Euro 6/E]

C 200

1

7

7

]

– [2507, 10]

7, 10

Brændstofforbrug3 i km/l
Bykørsel
Landevejskørsel
Blandet

9

sammenligning mellem forskellige biltyper. 4 Gælder kun inden for EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 5 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. 6 Systemydelse 205 kW (279 hk).
Angivelser i kWh/100 km. 10 Ved AMG Driver’s Package 280 km/t. Værdier i firkantede parenteser gælder for biler med automatgearkasse. Du kan finde flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

7

Elektronisk nedregulering.

– [8,9–9,1]
– [14,1–14,5]

8

Ved AMG Driver’s Package 290 km/t.
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Mål sedan.

Mål stationcar.
942

1.039
492
525

790

686
491

1.454

1.404

1.056

790

1.454

1.462

1.398

1.404

1.072

1.462

1.398

1.457

1.570
2.020

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.

1.584
1.810

709

590

2.840
4.702

1.442

1.588
1.810

765
1.608
1.035

343

286

2.840
4.686

795

686
491

492
525

343

286

974

1.046

1.566
2.020

Standardudstyr
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AVANTGARDE2

Indtræk og interiørlister.
001

301

201

018

318

215

131

101

218

201

115

975

218

118

H80

739

736

731

H07

H73

H73

731

H84

Indtræk
001
018
101
105
115
118
128
131
141
201
215
218
221
225
248
251
267
268
301

Aberdeen stof, sort/sort
Aberdeen stof, krystalgrå/sort
ARTICO1 sort
ARTICO1 silkebeige/espressobrun
ARTICO1 silkebeige/sort
ARTICO1 krystalgrå/sort
ARTICO1 krystalgrå/dybhavsblå
ARTICO1 sort2
ARTICO1 sort
Læder sort2
Læder, silkebeige/sort
Læder krystalgrå/sort2
Læder, sort/sort
Læder, silkebeige/espressobrun
Læder, krystalgrå/dybhavsblå
Læder, sort/sort
Læder, tranebærrød/sort
Læder, krystalgrå/sort
ARTICO1/stof Norwich sort

318 ARTICO1/stof Norwich krystalgrå/sort
601 ARTICO1/DINAMICA3/stof Nottingham
sort
605 ARTICO1/DINAMICA3/stof Nottingham
silkebeige/espressobrun
611 ARTICO1/DINAMICA3 sort
621 ARTICO1/DINAMICA3 sort4
628 ARTICO1/DINAMICA3/stof Nottingham
krystalgrå/dybhavsblå
801 Nappalæder sort2
811 Nappalæder sort2, 4
851 Nappalæder platinhvid pearl/sort2
857 Nappalæder red pepper/sort2
964 designo nappalæder AMG sadelbrun
965 designo nappalæder platinhvid pearl/
sort2
974 designo nappalæder sadelbrun
975 designo nappalæder Eksklusiv
platinhvid pearl/sort

Interiørlister
H07
H09
H24
H73
H80
H84
731
736
739

1

Lindetræ linestructure brun med glans2
Asketræ brun åbenporet2
Lindetræ linestructure lysebrun med glans2
Kulfiber/aluminium med lys længdeslibning2
Sort pianolak-look
AMG glasfiber sølv mat/aluminium med lys længdeslibning2
Nødderodstræ brun højglans2
Asketræ sort åbenporet2
Aluminium med lys længdeslibning2

Kunstlæder ARTICO. 2 Ekstraudstyr. 3 DINAMICA-mikrofiber. 4 Med kontraststriber i krystalgrå, kun i forbindelse
med Mercedes-AMG C 63 S. Du finder flere individuelle designo indtræk hos din Mercedes-Benz forhandler.

H84

EKSKLUSIV2

AMG Sport2
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Mercedes-AMG

601

128

141

611

851

605

221

251

621

857

628

225

267

801

964

101

248

268

811

965

105

974

H24

731

739

739

H73

H07

H73

736

736

H84

H09

H84

H07

H07

H73

H84

Metalliclakker1

Standardlak

87

designo lakker1

Lakeringer.

Standardlak

040

197

796

799

149

755

890

982

775

896

996

792

988

040 Sort2
149 Polarhvid
Metalliclakker1
197 Obsidiansort
755 Tenoritgrå2
775 Iridiumsølv
792 Palladiumsølv
796 Citrinbrun2
890 Cavansitblå2
896 Brillantblå
988 Diamantsølv2
designo lakker1
799 designo diamanthvid bright
982 designo iridiumsølv magno3
996 designo hyacintrød
1

Ekstraudstyr. 2 Fås ikke til Mercedes-AMG C 63 og C 63 S. 3 Fås kun til
Mercedes-AMG C 63 og C 63 S. Du kan få oplysninger om flere individuelle
designo lakeringer hos din Mercedes-Benz forhandler.

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport
for Good Foundation“.

Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning d. 06.08.2015 kan
der være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne din C-Klasse tilbage igen med henblik på miljøvenlig bortskaffelse i henhold til
bortskaffelsesdirektivet fra Den Europæiske Union (EU) – men der er længe til endnu.

i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller

For at gøre bortskaffelsen så enkel som muligt står et net af genbrugsstationer og skrotningsfirmaer til din rådighed.

producent anvender symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke

Her er du velkommen til at aflevere din bil uden omkostninger. På den måde kan du være med til at slutte genbrugsringen

udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det

og skåne ressourcerne.

almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer.
Brochuren anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser,

Du kan læse mere om genbrug af udrangerede biler, genvinding og betingelserne for bortskaffelsesordningen på den

gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din

nationale Mercedes-Benz hjemmeside.

Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om de gældende love og bestemmelser i dit land.
www.mercedes-benz.dk
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 0023 · 08-03/1215

