E-Klasse

sedan og stationcar

Masterpiece of Intelligence.
Det er stor kunst at kunne klare de største udfordringer og samtidig få det hele til at se legende let ud. Oplev
denne fascination i en bil, som hjælper dig, aflaster dig og beskytter dig intuitivt, som ingen anden bil tidligere.
Den sidste nye generation af Mercedes-Benz Intelligent Drive teknologi sætter kurs mod autonom og ulykkesfri
kørsel. Stationcarmodellen får også gavn af de intelligente løsninger til den ny E-Klasse. Den store klasses mest
rummelige model ser ualmindelig elegant ud. Og der er tænkt den højeste grad af funktionalitet ind i hver enkelt
detalje. Der er med andre ord tale om en bil, som er værdig til at bære betegnelsen Masterpiece of Intelligence.

Interaktiv intuition.
Oplev den ny E-Klasse 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
samt diverse andet indhold og kan hentes gratis i iTunes Store®.

Innovation.

Fascination.
2 | Mercedes-Benz E-Klasse stationcar E 400 4MATIC
Kallaitblå metallic
Udstyrslinjen Eksklusiv Eksteriør og Interiør, letmetalfælge
i multiegerdesign, indtræk i macchiatobeige/espressobrun nappalæder, interiørlister i brun glanspoleret asketræ

72 | Mercedes-AMG E 43 4MATIC sedan
Obsidiansort metallic
AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, AMG indtræk
i ARTICO kunstlæder/DINAMICA mikrofiber, interiør
lister i aluminium med trapezslibning

14 | Mercedes-Benz E-Klasse sedan E 350 d
Selenitgrå metallic
Udstyret AMG Line Eksteriør, AMG letmetalfælge i multi
egerdesign, indtræk i tofarvet designo nappalæder
sort/titaniumgrå pearl, interiørlister med metalstruktur

76 | Mercedes-AMG E 43 4MATIC stationcar
Obsidiansort metallic
AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, AMG indtræk
i ARTICO kunstlæder/DINAMICA mikrofiber, interiør
lister i aluminium med trapezslibning

28 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
32 | Car-to-X-Communication
34 | PRE-SAFE®-Impulse Side
36 | PRE-SAFE® Sound
38 | Aktiv bremseassistent
40 | Mercedes me
44 | Service og tjenesteydelser
48 | Motorer, 9G-TRONIC og 4MATIC firehjulstræk
50 | AIR BODY CONTROL og DYNAMIC SELECT
køreprogrammer
52 | Widescreen Cockpit
54 | Burmester® High-End 3D-surroundsoundsystem
56 | Bagagerumsstyring
58 | Udstyr og pakker
70 | Fælge
72 | Mercedes-AMG modeller
82 | Tekniske data
85 | Indtræk og lakeringer

Illustrationerne kan indeholde ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er omfattet af det
almindelige standardudstyr ved levering.
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Kommer dig i møde med store skridt.
Den ny E-Klasses status lyser ud af fronten på den. Motorhjelmen, der strækker sig fremad,
forlygterne i oprejst design og den brede front med store luftindtag giver et løfte om kultiveret
sportslighed. Stig ind, og du vil føle, at du nærmest glider gennem byen. Du vil kunne nå
dine mål hurtigere og endnu mere komfortabelt. Den ny E-Klasse er nemlig altid godt forberedt
og lysvågen.
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Når det gælder sikkerheden,
viser den sin sande storhed.
En af de mest elegante silhouetter i den store klasse – og nogle af de mest intelligente egenskaber. Den
nye designlinje tiltrækker opmærksomhed. Den strækker sig over hele bilens længde og er med til at
understrege det sanseligt klare formsprog, som er typisk for Mercedes-Benz. Bag dens smukke ydre
gemmer sig innovationer, som gør den ny E-Klasse stationcar til et suverænt valg. PRE-SAFE® Impulse
Side, der kan vælges som ekstraudstyr, kan skubbe førerens og forsædepassagerens overkrop let ind mod
bilens midte for herved at øge afstanden til døren, hvis systemet registrerer en sidekollision. Som et
supplement til denne enestående beskyttelsesfunktion høres også som noget nyt en såkaldt PRE-SAFE®
Sound. Hvis bilens sensorer registrerer en forestående kollision, udsendes der et kort støjsignal via
bilens højttalersystem, som kan udløse en naturlig beskyttelsesrefleks i passagerernes ører. Det betyder,
at ulykkesstøjen bliver dæmpet, inden den når frem til passagerens indre øre.

5

6

En ny form for intelligens.
Og plads til at udfolde den.
Nu er det lige så nemt at køre ind på og ud fra parkeringspladser, som det er at ringe eller skrive en sms.
For du kan gøre det med en kompatibel smartphone. Du skal blot aktivere det nye ekstraudstyr Remote
Parking Pilot via en app. Herefter kan du kontrollere parkeringsforløbet med blot én finger – og manøvrere
bilen både fuldautomatisk og sikkert. De digitale muligheder ændrer næsten alt. Mens den store luksus
består: Interiøret i den ny E-Klasse stationcar giver en uovertruffen rummelig fornemmelse. Brede interiørlister, et harmonisk farvekoncept og en horisontalt orienteret kabinearkitektur – er alt sammen med til
at understrege den rummelige og eksklusive fornemmelse. Et perfekt sted til rejser, eftertænksomhed og
afslapning. Og til en gang imellem at slukke for sin smartphone.
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En fri sjæl. Med frirum.
Sjette generation af stationcarmodellen – den optimale ramme for de intelligente løsninger til
den ny E-Klasse. Og med et enestående erfaringsgrundlag. Verdens første elegante stationcar
i denne klasse var en Mercedes. Og vi er blevet erfaringer rigere med hver eneste stationcar,
som vi har bygget siden da. Om slidstærke materialer, om intelligente opbevaringsdetaljer og
stilfulde designløsninger. Derfor får du den perfekte plads til dine ønsker og behov i det
næsten grænseløst rummelige bagagerum. Op til 1.820 liter, for at være helt præcis.
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Velkendt interiør.
En helt ny verden.

Hvordan kommer vores arbejdsliv til at se ud i fremtiden? Hvordan kommer vi til at bo?
Hvordan vil vi selv rejse og transportere ting? Med den ny E-Klasse vover vi et fascinerende
kig ud i fremtiden. Og det er forbløffende så luftigt, så sansefuldt og klart det hele virker.
Mediedisplayet ser ud som om det svæver frit. Det viser information mere intelligent, med
større skarphed og i et flottere design end nogensinde før. Et højdepunkt på en central
plads, som skaber en helt ny oplevelse af komfort, stil og storhed i interiøret.
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Lader dig kun mærke det, du ønsker at mærke.
Du kører i den ny E-Klasse eller endnu bedre: Du glider nærmest frem. Ekstraudstyret AIR BODY
CONTROL med et flerkamret luftaffjedringssystem sørger i kombination med en trinløs dæmpningsregulering for komfort og køredynamik på meget højt niveau. Dæmpningen på hvert hjul tilpasses
alt efter køresituationen og vejbanens tilstand. Med ekstraudstyret MULTIBEAM LED-forlygter oplyser
84 individuelt regulérbare og hurtigtreagerende lysdioder vejbanen optimalt og præcist. Et perfekt
supplement til Intelligent Light System fra Mercedes-Benz.
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Du hører næsten intet.
I en travl og hektisk hverdag kan den ny E-Klasse blive dit personlige frirum. En køretur
kan blive en værdsat mulighed for at koble af og finde indre ro. Funktioner, der er perfekt
afstemt i forhold til hinanden, og en fremragende aerodynamik reducerer svingningerne
og støjen til et minimum. Resultatet er en opsigtsvækkende kørekomfort, som ikke blot er
afslappende, men også øger koncentrationen og ydeevnen hos både fører og passager.

16

Intet er mere attraktivt
end intelligens.
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Flydende formsprog.
Dynamisk og stilfuld. Selv silhuetten følger suveræniteten i den ny E-Klasse. Den sportslige
linjeføring med højt afbalanceret sidebeklædning og sideruder, der synes lavere, giver sedanen
en yderst let fremtoning. Den coupélignende taglinje giver de brede skuldre et elegant præg.
Det markante bagparti understreger bilens førerposition.
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Opbrudsstemning.
Innovation, der bidrager til en ny, mere bæredygtig mobilitet. Til at øge kræfterne med samtidig
sænkning af brændstofforbruget. Til at optimere komforten med samtidigt lave emissionsværdier.
Det sørger den helt nyudviklede generation af dieselmotorer for med sin fremragende effektivitet.
Nyd den ny E-Klasse og dens 6-cylindrede motors silkebløde komfort, eller lad dig rive med af
de performanceorienterede AMG motorer – der findes en perfekt motor til enhver smag i vores
motorprogram.
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Nyd hvert et øjeblik.
Endnu mere plads til at realisere sig selv: Kabinen i den ny E-Klasse giver med sit nye sæde
koncept og meget eksklusive stemning en hidtil uopnåelig komfort og understreger, hvad
moderne luksus fra Mercedes-Benz går ud på. Mærkbar eksklusivitet med et stort udvalg af nyt
udstyr, attraktive farvekoncepter og materialer, som f.eks. eksklusivt læder og åbenporet træ. Du
vil ganske enkelt føle dig godt tilpas i en atmosfære, der er blevet skræddersyet efter dine ønsker.
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Milevidt foran på
alle parametre.
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E 350 e. Den eneste hybrid med
intelligens som i den ny E-Klasse.
Der findes mere end blot ét svar på nutidens spørgsmål – mere end blot én løsning på alle udfordringer. Den ny E 350 e sørger med sin kombination af en 4-cylindret benzinmotor og en
elmotor for fascinerende køreoplevelser. Plug-in hybridversionen af sedanmodellen accelererer
uden besvær fra 0 til 100 km/t. på blot 6,2 sekunder og kan køre nærmest lydløst op til ca.
30 kilometer på strøm alene. Det er nemt at blive umiddelbart begejstret for den ny E 350 e, og
dens effektivitet gør desuden varigt indtryk med sine hele 40,0–47,6 kilometer på literen
ved blandet kørsel og lokale emissionsværdier på 0, hvilket i dag er muligt med den intelligente
motorteknologi.
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En ny tids
mesterværk.

Nu kan du opleve, hvorfor den ny E-Klasse hører
til blandt de mest intelligente og sikre biler.
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I denne brochure kan du stifte bekendtskab med utallige innovative teknologier fra Mercedes-Benz
Intelligent Drive. Her defineres standarder for sikkerhed, konnektivitet og præstationsforøgende
komfort på ny. Det gør den ny E-Klasse til en af verdens mest intelligente biler, som både kan beskytte
personerne i bilen og også andre trafikanter endnu bedre. Dette takket være den konsekvente vide
reudvikling af sensorsystemerne, så de nu kan registrere omgivelserne fuldt ud. Samtidig er de aktive
og passive sikkerheds- og hjælpesystemer blevet integreret endnu bedre med hinanden, ligesom
de er optimeret yderligere. Den ny E-Klasse hjælper føreren mere opmærksomt og omfattende end
nogensinde tidligere – og sætter hermed kurs mod autonom og ulykkesfri kørsel.
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Oplev Mercedes-Benz Intelligent Drive,
og følg den ny E-Klasse.
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Viser vejen,

når andre går i stå.
Den ny E-Klasse påtager sig rollen som din pilot gennem trafikken. En fascinerende
erfaring. Det er en milepæl på vejen mod autonom og ulykkesfri kørsel. Ekstraudstyret
DRIVE PILOT fejrer sin premiere i den ny E-Klasse. Det innovative system kan på alle
vejtyper – motorveje, landeveje samt i byerne – ikke blot automatisk holde den korrekte
afstand til forankørende køretøjer, men også lægge sig i deres spor i hastighedsområdet
op til 210 km/t. I mange situationer behøver føreren ikke at gribe ind ved at bremse eller
give gas, og han eller hun får desuden mærkbar hjælp til at styre. Hastighedsassistenten
sørger selv for at holde og regulere ind på registrerede fartgrænser, hvilket aflaster føreren
mærkbart.
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Interagerer

præventivt.

For at du kan nå sikkert og afslappet frem til din destination, har du brug for
oplysninger om vejen, der ligger foran dig. Derfor lancerer Mercedes-Benz som den
første automobilproducent Car-to-X-Communication i den ny E-Klasse. Dette er en
udvidelse af Live Traffic Information. Princippet er følgende: Alle biler med Car-to-X
giver regelmæssigt besked om deres position via en informationsplatform og får
således meddelelser, der er relevante for deres omgivelser. De højaktuelle oplysninger
om trafikale hindringer eller glatte veje vises i kortvisningen i COMAND Online.
På denne måde advares føreren optisk og/eller akustisk om mulige faremomenter.
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Transporteret

til en bedre position.

Oplev Mercedes-Benz Intelligent Drive,
og følg den ny E-Klasse.
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Det ligger i en bils arkitektur, at siderne er særligt eksponeret ved en kollision. Hvordan kan
fører og passagerer beskyttes endnu bedre? En udfordring for vores ingeniører. Her er deres
løsning: PRE-SAFE®-Impulse Side. Hvis der registreres en uundgåelig sidekollision, sørger det
nyudviklede system for fyldning af luftkamrerne i sædevangen. Det sker på nogle brøkdele
af et sekund. Impulsen skubber som en præventiv foranstaltning overkroppen ind mod bilens
midte, så der bliver større afstand til døren. En verdensnyhed og et supplement til PRE-SAFE®systemerne med henblik på 360° beskyttelse hele vejen rundt.
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Lyden af fremtiden. Ved en ulykke udsættes menneskets hørelse for en høj støjbelastning. Vi har
udviklet en teknologi, som kan advare det indre øre hos personerne i bilen på forhånd: PRE-SAFE®
Sound. Hvis bilens sensorer registrerer en forestående kollision, udsendes der et kort støjsignal
via bilens højttalere. På denne måde kan der udløses en refleks i det indre øre. Stapediusmusklen
trækker sig sammen og formindsker kortvarigt sammenkoblingen af trommehinden med det indre
øre. Resultatet er, at det indre øre er forberedt på situationen og dermed er bedre beskyttet mod
høje lydtryk. Et biomekanisk høreværn og en del af Intelligent Drive fra Mercedes-Benz.
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Stimulerer

uanede reflekser.
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Står

for suverænitet.

Oplev Mercedes-Benz Intelligent Drive,
og følg den ny E-Klasse.
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For endnu mere sikkerhed har vi endda videreudviklet egenskaberne, når bilen holder stille. Allerede i standardudgaven reagerer den aktive bremseassistent også på krydsende fodgængere i et hastighedsområde op til
55 km/t. – i det næste udviklingstrin med Førerassistentpakke endda op til en hastighed på ca. 65 km/t. Dette
er muligt takket være samarbejdet mellem radarsensoren, der er monteret i stødfangeren, stereokameraet
placeret bag forruden og kraftige processorer, der kan registrere og tolke enhver situation. De udvidede
funktioner i den aktive bremseassistent med vejkrydsfunktion indgår i ekstraudstyret Førerassistentpakke.
Her kombineres innovative sikkerheds- og hjælpesystemer, som nu aflaster føreren i endnu højere grad, og
som kan forbedre beskyttelsen af personerne i bilen samt de øvrige trafikanter.
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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, München Milano, Moskva,
Tokyo eller Hongkong.
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Mercedes me. Velkommen til
Mercedes-Benz’ magiske verden.
Mercedes-Benz er i stand til at besvare alle dine spørgsmål: 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
Lås din bil op via din smartphone, tablet eller pc. Og lad os sammen skabe morgendagens servicekoncept. Altid og overalt.

Mercedes me connect 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 me connect 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 smart
phone – og mere end dét.
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Mercedes me finance 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 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. Efter aftalens indgåelse kan du bekvemt administrere dine finansieringsansøgninger online1.

1

Alt efter tilgængelighed på markedet.

Mercedes me inspire giver dig mulighed for at opleve
Mercedes-Benz’ 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 stadig flere og flere tilbud og oplevelser, der går langt
videre end de klassiske bilrelaterede emner – blandt andet
inden for events, rejser og livsstil.
Mercedes me move giver dig adgang til den intelligente
mobilitetsløsning moovel: Mobilitetsappen moovel samler
tilbuddene fra de forskellige transportmuligheder og viser
dig den optimale vej fra A til B. car2go er den globale,
markedsførende pionér inden for free-floating carsharing.
Med mytaxi-appen kan du bestille en taxi, følge dens
ankomst live og bekvemt betale.

Mercedes me assist 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 alle gennemførte serviceeftersyn.
Efter et serviceeftersyn er servicerapporten allerede til rådighed online 1 dag efter. Udover 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. Den berømte Sølvpil – en legende. Bag Mercedes-Benz’ 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 m2 – herunder
sjældenheder som den ældste bevarede Mercedes fra
1902 og de legendariske mågevingemodeller. Velkommen
til en verden af innovationer:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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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 er mere levende end nogensinde før:
I 2015 vinder Sølvpil-fabriksteamet MERCEDES AMG PETRONAS for anden gang i træk kørernes
og konstruktørernes Formel-1 mesterskab. Værdien af denne succes rækker langt ud over motorsportsbanen: Hver en kørt kilometer er f.eks. med til at drive udviklingen af letvægtsmaterialer
og hybridteknologien videre til gavn for serieproduktionen.

m

Få mere at vide
Oplev fascinationen ved Formel 1:
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.plus.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, sæson 2016.
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Femogtyve. Komma. Seks.
Med E-Klassen præsenterer Mercedes-Benz en helt nyudviklet, toneangivende 4-cylindret dieselmotorgeneration.
En ultrakompakt konstruktion helt i aluminium med fjerde
generation common rail-indsprøjtning og en markant lavere
vægt muliggør et forbløffende lavt brændstofforbrug på op
til 25,6 kilometer på literen ved blandet kørsel. Motoren –
som fås i to ydelsesvarianter som E 200 d og E 220 d –
præsterer disse værdier på en absolut suveræn og støjsvag
måde.
Den ny E-Klasse er allerede som standard udstyret med
9-trins automatgearkassen 9G-TRONIC (ekstraudstyr til
E 200 d, E 220 d og E 200). Gearenes fordelagtige spredning muliggør usædvanligt lave omdrejningstal – endnu en
milepæl, når det gælder de enestående køreegenskaber
og effektiviteten i den ny E-Klasse.

Den størst mulige traktion og stabilitet opnås med 4MATIC
firehjulstrækket, der fås i forbindelse med benzinmotorerne
i E 200 og E 400. Især på glat underlag, som eksempelvis
sne og sjap forøger pakken med denne teknologi køresikkerheden og dynamikken mærkbart.

Motorprogrammet
Benzin
E 200 med en ydelse på 135 kW (184 hk) og et maksimalt drejningsmoment
på 300 Nm
E 200 4MATIC med en ydelse på 135 kW (184 hk) og et maksimalt drejningsmoment på 300 Nm

Som performanceorienteret topmodel lanceres den ny
Mercedes-AMG E 43 4MATIC. Det er især 3,0-liters
V6-biturbomotoren med 401 hk (295 kW) og 520 Nm,
firehjulstrækket AMG Performance 4MATIC med den
specifikke AMG kraftfordeling på 31 % på forakslen og 69 %
på bagakslen samt AMG sportsundervognen baseret
på AIR BODY CONTROL med adaptiv justeringsdæmpning
i tre trin, der bidrager til den suveræne dynamik og
tværdynamik.

E 250 med en ydelse på 155 kW (211 hk) og et maksimalt drejningsmoment
på 350 Nm
E 300 med en ydelse på 180 kW (245 hk) og et maksimalt drejningsmoment
på 370 Nm (sedan)
E 350 e med en systemeffekt på 210 kW (286 hk) og et systemdrejningsmoment
på 550 Nm (sedan)
E 400 4MATIC med en ydelse på 245 kW (333 hk) og et maksimalt drejningsmoment på 480 Nm
Mercedes-AMG E 43 4MATIC med en ydelse på 295 kW (401 hk) og et
maksimalt drejningsmoment på 520 Nm
Diesel
E 200 d med en ydelse på 110 kW (150 hk) og et maksimalt drejningsmoment
på 360 Nm
E 220 d med en ydelse på 143 kW (194 hk) og et maksimalt drejningsmoment
på 400 Nm
E 350 d med en ydelse på 190 kW (258 hk) og et maksimalt drejningsmoment
på 620 Nm
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Mercedes-Benz Intelligent Hybrid i den ny E 350 e
Forstærkning til powerenheden bestående af en elmotor og en 4-cylindret benzinmotor: Et højvoltsbatteri gør det muligt at køre op til ca. 30 kilometer på strøm alene – med en systemeffekt på
210 kW (286 hk). 1 | 4-cylindret benzinmotor. 2 | Elmotor. 3 | Hybridgearkasse baseret på
9G-TRONIC. 4 | Litium-ion-højvoltsbatteri. 5 | Lavtemperatur-kølerør. 6 | Rekuperativt
bremsesystem (dækket). 7 | Ladedåse.
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AIR BODY CONTROL. Når selv luften yder mere.
Luftaffjedringen AIR BODY CONTROL (ekstraudstyr) har premiere i den ny E-Klasse. I kombination med en trinløs
dæmpningsregulering sørger luftaffjedringssystemet med flere kamre for komfort og køredynamik på meget højt niveau.
Dæmpningen tilpasses på hvert hjul til køresituationen og vejbanens tilstand. Det sker hurtigt og præcist via separate
ventiler i dæmperne til træk- og trykretningen. Resultatet er, en blød grundaffjedring og ved stigende hastighed en god
fornemmelse af høj kørestabilitet. Den strammere fjedervandring reducerer krængnings- og nikkebevægelser effektivt,
f.eks. i kurver eller ved opbremsning. Takket være den pneumatiske niveauregulering på alle fire hjul, har bilen et konstant
niveau, der er uafhængigt af lasten. Hvis frihøjden skal øges, kan niveauet hæves med op til 35 mm. Ved høje hastigheder
sænkes bilen for at reducere luftmodstanden og øge stabiliteten yderligere.

Undervogn og styretøj
AGILITY CONTROL-undervognen med selektivt passivt dæmpningssystem som standard, sørger for harmonisk kørekomfort på
enhver vejbane.
Med ekstraudstyret DYNAMIC BODY CONTROL, inklusive 15 mm
sænkning, kan føreren selv påvirke dæmpningsegenskaberne
og vælge mellem komforttilstand og to sportstilstande, der giver
en mere sportslig hård dæmpning.
Det direkte styretøj med udveksling afhængigt af ratvinklen sørger
for en mere dynamisk respons og øger sporstabiliteten.

DYNAMIC SELECT. Dine helt personlige køreprogrammer.
Ønsker du særligt komfortabel, ekstremt sportslig eller forbrugsoptimeret kørsel – med DYNAMIC SELECT-controlleren
i midterkonsollen kan du variere køreoplevelsen helt efter eget ønske. En særlig harmonisk kørekomfort opnås med
køreprogrammet „Comfort“. „ECO“ har alle parametre indstillet med henblik på at opnå et lavt brændstofforbrug, ECOvisningen i multifunktionsdisplayet understøtter en effektiv kørestil, og afhængigt af motorvarianten er det muligt at
aktivere den såkaldte „sejlefunktion“. Programmet „Sport“ er kendetegnet ved yderligere sænkning af undervogn, en
sportslig stram dæmperafstemning (i forbindelse med ekstraudstyret AIR BODY CONTROL eller DYNAMIC BODY
CONTROL) samt ændrede gearskiftetidspunkter. „Sport Plus“ er programmeret til ekstremt sportslige gearskifte- og
støddæmpningsegenskaber. Og endelig giver det individuelle program føreren mulighed for at variere de enkelte
parametre efter eget ønske – fra styretøjet over drivlinen til undervognen.

DYNAMIC SELECT-komponenter
For en kørefornemmelse, der er lige så personlig som et finger
aftryk: DYNAMIC SELECT-controlleren er placeret ergonomisk
perfekt i midterkonsollen.
Det valgte køreprogram vises i kombiinstrumentet og iscenesættes
på en overskuelig måde i mediedisplayet.
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Storskærm i bilen med Widescreen
Cockpit som ekstraudstyr.
Et cockpit uden sidestykke: Som et fascinerende midtpunkt i det helt
nydesignede og elegante interiør i den ny E-Klasse, kan du vælge ekstraudstyret Widescreen Cockpit med en 12,3" stor skærm i høj opløsning
(kun i forb. med COMAND Online). De smelter ind i interiøret med deres
tilsyneladende frit svævende placering under et fælles overfladeglas og
udgør et centralt element i interiørdesignets horisontale koncept. Wide
screen Cockpit har et stort førerdisplay med virtuelle instrumenter
som kombiinstrument og et mediedisplay placeret over midterkonsollen.
Du kan konfigurere udseendet, informationen og visningerne helt
individuelt – og vælge mellem tre forskellige stiltemaer: Classic, Sport
og Progressive.

Oversigt over HIGHLIGHTS
Hvis du vælger en touchpad med controller i midterkonsollen som ekstraudstyr, kan du styre
funktionerne i multimediesystemet intuitivt blot ved hjælp af berøring med en eller to fingre
(multitouch). Med integrationen i håndstøtten udgør den et godt alternativ til betjening via
stemmestyringen og controlleren.
Multimediesystemet COMAND Online med onlineforbindelse som ekstraudstyr lader stort set
intet tilbage at ønske, når det gælder infotainment, navigation og kommunikation. Visningen
sker i høj opløsning på det 12,3" store mediedisplay. Harddisknavigationen hjælper dig med at
komme hurtigt frem ved hjælp af trafikdata i realtid (Live Traffic Information).
For første gang introduceres berøringssensitive touch control-knapper på rattet i en bil. På
samme måde som skærmen på en smartphone, reagerer de præcist, når du stryger fingrene
horisontalt og vertikalt hen over dem. Det giver mulighed for at styre alle infotainmentfunktioner
og mange førerinformationer nærmest helt intuitivt via rattet.
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Den fineste lyd i den fineste luft.
Burmester® High-End 3D-surroundsoundsystemet er ekstraudstyr designet specielt til kabinen i den ny E-Klasse sedan.
23 højtydende højttalere og 25 forstærkerkanaler med en systemeffekt på op til 1.450 W sikrer en hidtil uopnået lydop
levelse. Kombinationen af analoge og digitale elementer giver en usædvanlig rummelig og fascinerende lyd. Burmester®
algoritmerne, der er udviklet eksklusivt til den ny E-Klasse, og de fire højttalere, der er integreret i loftet, gør det muligt
at nyde mono-, stereo- og 5.1-musiksignalerne tredimensionelt i bilen med 3D-surroundsound.
En nydelse af den fineste slags fås også med AIR-BALANCE-pakken (ekstraudstyr). Forskellige eksklusive kabinedufte
sørger for en personlig atmosfære, og ioniseringen beriger luften med negative iltioner, som opfrisker atmosfæren i kabinen.
Indstillingerne udføres via controlleren og vises i mediedisplayet.

For en endnu mere eksklusiv atmosfære
Med tre klimazoner og tre klimatyper giver klimaautomatikken
THERMOTRONIC (ekstraudstyr) mulighed for at individualisere
klimaet i bilen. Fører og forsædepassager kan regulere temperatur
og luftfordeling uafhængigt af hinanden. Til den bageste del af
kabinen kan temperatur og luftmængde indstilles separat.
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Fornemmelse for lys og plads.
Stig ind og føl dig hjemme – med sit behagelige indirekte lys skaber ambientebelysningen1 en unik atmosfære i
kabinen. Især i mørke fremhæves kabinedesignets linjeføring og eksklusivitet og formidler de gode pladsforhold. Du kan
vælge mellem 64 forskellige farver alt efter, hvad du lige har lyst til. Ambientebelysningen er komplet baseret på
LED-teknik og kan bekvemt indstilles, dæmpes trinløst eller slukkes via mediedisplayet. Den aktiveres og deaktiveres
med den udvendige belysning. Når dørene åbnes, aktiveres ambientebelysningen automatisk, så du altid føler dig
velkommen. I et rum, der er indrettet efter dine ønsker.

For endnu mere komfort
På kolde dage sørger Varme-komfort-pakken som ekstraudstyr
for behagelig varme på kort tid på overflader, som fører og forsædepassageren kommer i berøring med. Det er ikke kun sæderne,
der kan opvarmes, men også armlænene i midterkonsollen og
i dørene.
Passagerer, der sætter sig ind på bagsædet på kolde dage, kan på
kort tid opnå en behagelig temperatur med sædevarme som
ekstraudstyr. Passagererne på de to yderste bagsæder kan via et
tryk på en tast vælge mellem tre trin. Varmesystemet kører ned
i styrke og frakobles automatisk.

1

 tandardudstyr i forbindelse med AVANTGARDE Interiør, EKSKLUSIV Interiør og
S
AMG Line Interiør.
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Øget plads til fleksibilitet
Bagsædets ryglæn kan deles i tre og fældes ned i den ny E-Klasse stationcar. Den midterste
del kan du f.eks. fælde ned, hvis du vil medbringe ski. Med ryglænene fældet helt ned får du et
bagagerum, der kan rumme 1.820 liter.
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Større og mere fleksibelt end nogensinde.
Bagagerummet i E-Klasse stationcar.
Det store bagagerum med en volumen på op til 1.820 liter i den ny E-Klasse stationcar
har en nydesignet nedfældning af bagsæderyglænet. Ryglænet kan deles i forholdet
40 : 20 : 40 og oplåses elektrisk samt nedfældes automatisk via en knap på sidevæggen
i bagagerummet og i C-stolpens område. Desuden er det muligt at tilvælge en
cargofunktion til den anden sæderække, som med sin 10° højere ryglænsvinkel øger
bagagerumspladsen med 30 liter. Der er også tænkt på stor komfort for de mindre
passagerer i stationcarmodellen, hvor du kan vælge et klapsæde med to siddepladser
til børn som tredje sæderække (ekstraudstyr).

HIGHLIGHTS inden for udstyr til bagagerummet
For at gøre det mere komfortabelt at læsse og tømme bilen kan du åbne og lukke EASY-PACK-bagklappen
elektromekanisk ved blot at trykke på en knap. For at undgå at bagklappen støder imod noget, kan den standses
i enhver position og begrænses i sin åbningsvinkel.
Med ekstraudstyret EASY-PACK Fixkit er det nemt at udnytte bagagerummets mange forskellige muligheder.
Du kan sikre de genstande, du transporterer mod at glide. Skinner i bagagerumsbunden gør det muligt at bruge
en teleskopstang og en bagageholder til at fastgøre lasten med.
Du kan også vælge et klapsæde som ekstraudstyr i bagagerummet. Sædet er konstrueret til to børn op til
seks år med en højde på ca. 115 cm. Ryglænet er fastgjort på den forreste og sædepuden på den bageste
afdækning i bagagerummet og kan nemt fældes op og ned ved hjælp af klapmekanismen. Når ryglænet og
sædepuden ikke er i brug, er det nemt at sænke dem ned under bagagerumsbunden. Klapsædet leveres med
trepunkts-sikkerhedsseler og en nakkestøtte, der kan trækkes ud og fældes ned på hver siddeplads. Klap
sædebænken er altid udført i ARTICO kunstlæder.
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Standardudstyret.
Sportslig elegance, sanselig klarhed – den ny E-Klasse
viser allerede fra fabrikken, at den er af god familie. Med
eksklusivt udstyr samt detaljer i krom og aluminium.
Og også takket være AGILITY CONTROL-undervognen
efterlader den et særligt indtryk på alle veje.

Highlights eksteriør

Highlights interiør

Mercedes-stjerne på motorhjelmen og kølerafdækning med tre lameller

Udstyrsfarve i sort

LED High Performance forlygter

Sæder med sort Marseille stofindtræk

Kølerramme med tredimensionelle kromrammer, forreste lamelflade og

3-egers multifunktionsrat i sort nappalæder med touch control

vertikalflade i krom, bageste lameller i sort højglans

Interiørlister i børstet aluminium

Sidebeklædningsliste i poleret aluminium

Instrumentpaneloverdel i sort med blød overflade med struktur

Letmetalfælge i 10-egers design, lakeret i vanadiumsølv

Loftbeklædning i krystalgråt stof

AGILITY CONTROL-undervogn med selektivt dæmpningssystem

Dørmidterfelter og sidebeklædningskanter med blød overflade i sort

Tagræling, sort (stationcar)
Bageste stødfanger med indsats i sort diffusordesign
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Mere ekstrovert.
AVANTGARDE.
Med denne udstyrslinje fremviser du din fornemmelse for
det ekstraordinære. Blikket falder på den selvstændige
stødfanger foran, og dynamikken understreges af designelementer i krom og aluminium. Med tre ekstravagante
farvekoncepter giver interiøret rig mulighed for personlig
udfoldelse.

Oversigt over HIGHLIGHTS for udstyrslinjen AVANTGARDE
Dynamisk stødfanger foran med kromelement og luftindtag med gitter med
rudemønster i sort med struktur
Kølerafdækning med kromindramning, integreret Mercedes-stjerne og to
lameller i mat iridiumsølv med kromindlæg
Sideskørter lakeret i bilens farve med kromdetaljer
Rudeindfatning og sidebeklædningsliste i poleret aluminium
Bageste stødfanger med indsats i sort diffusor-look og kromelement
Udstødningssystem med to udstødningsrør, som er fast integreret
i stødfangeren (benzinmotorer)
Sænket AGILITY CONTROL-undervogn
Tagræling i poleret aluminium (stationcar)
Tre farvekoncepter: Sort, nøddebrun/sort, macchiatobeige/sort
Komfortbetonede sportssæder med vandret stikning på siddefladerne
Indtræk i kunstlæder ARTICO/stof Norwich i sort, nøddebrun eller
macchiatobeige
3-egers multifunktionsrat i sort nappalæder
Ambientebelysning med 64 lysfarver
Interiørliste i børstet aluminium
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Mere luksuriøst. EKSKLUSIV.
Eller som vi siger: Moderne luksus i sin mest udsøgte
form. Det udstråler udstyrslinjen EKSKLUSIV fra ethvert
perspektiv. Dette udtryks varetegn er den klassiske
kølerafdækning og Mercedes-stjernen på motorhjelmen.
Det stildannende interiør fås i tre attraktive farve
koncepter og har omfattende interiørlister i lysebrunt
åbenporet asketræ.

Highlights i eksteriøret

Highlights i interiøret

Specifik stødfanger foran med kromelement og luftindtag med lameller

Tre farvekoncepter: Sort, nøddebrun/espressobrun, macchiatobeige/

i sort højglans

espressobrun

Kølerafdækning med tre lameller, kølerramme med tredimensionel ramme,

Indtræk i læder/stof Valence i sort, nøddebrun eller macchiatobeige

forreste lamelstykker med sorte detaljer og vertikalt stykke i krom

Komfortsæder med lodret stikning på siddefladerne

Sideskørter lakeret i bilens farve med kromdetaljer

3-egers multifunktionsrat i sort nappalæder eller espressobrun, indvendig

Rudeindfatning og sidebeklædningsliste i poleret aluminium

ratkrans galvaniseret

Bageste stødfanger med indsats i sort diffusor-look og kromelement

Instrumentpaneloverdel og sidebeklædningskanter i kunstlæder ARTICO

Tagræling i poleret aluminium (stationcar)

i sort eller espressobrun med kontrastsyning
Ambientebelysning med 64 lysfarver
Interiørelementer i lysebrunt åbenporet asketræ
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Mere intensivt. AMG Line
Eksteriør og Interiør.
Ekstraudstyret AMG Line er forudbestemt til at give fuld
fart på indtrykkene. Takket være det specifikke AMG
frontskørt med markante luftindtag og AMG hækskørtet
i diffusordesign med eksteriørliste i krom. Det sportslige
og dynamiske interiør fascinerer med to farvekoncepter:
Sort eller sadelbrun/sort.

Highlights i eksteriøret

Highlights i interiøret

AMG styling, bestående af AMG frontskørt med sportsligt markante luftindtag og

Indtræk i sort ARTICO kunstlæder/DINAMICA mikrofiber

forkromede eksteriørdetaljer, AMG sideskørter, AMG hækskørt i diffusordesign

Multifunktionssportsrat i 3-egers design med sort nappalæder, affladet

med kromliste

forneden og med dyb prægning i gribeområdet

AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i titaniumgrå og glans
poleret, med dækdimension 245/40 R 19 forrest og 275/35 R 19 bagest

Sportssæder med vandret stikning på siddefladerne og sportslig

Alternativ som ekstraudstyr: AMG letmetalfælge i multiegerdesign, lakeret
i titaniumgrå og glanspoleret, med dækdimension 245/35 R 20 forrest og

Interiørliste i trapezslebet aluminium

275/30 R 20 bagest
Sænket AGILITY CONTROL-undervogn med selektivt dæmpningssystem
Udstødningssystem med to synlige udstødningsrør fast integreret i stødfangeren
(benzinmotorer)
Tagræling i poleret aluminium (stationcar)

r yglænskontur
AMG sportspedaler i børstet rustfrit stål
Loftsbeklædning i sort stof
Ambientebelysning med 64 lysfarver
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Mere stilfuld.
Night-pakken.
Med sine markante designelementer i sort understreger
Night-pakken (ekstraudstyr) den ny E-Klasses karakter. For
en mere sportslig og ekspressiv fremtoning, der er baseret
på AMG Line Eksteriør eller AVANTGARDE Eksteriør.

Oversigt over HIGHLIGHTS
Kølerafdækning med integreret Mercedes-stjerne og to lameller i sort højglans
Stødfanger foran med detalje i sort højglans i forbindelse med
AVANTGARDE Eksteriør
AMG frontskørt med detalje i sort højglans i forbindelse med AMG Line
Eksteriør
Letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort og glanspoleret,
letmetalfælge i 6-egers design (ekstraudstyr), lakeret i sort og glanspoleret
(i forbindelse med AVANTGARDE Eksteriør)
AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort højglans og
glanspoleret, AMG letmetalfælge i multiegerdesign (ekstraudstyr), lakeret
i sort højglans og glanspoleret (i forbindelse med AMG Line Eksteriør)
Sidespejle lakeret i sort højglans
Sidebeklædningsliste og rudeindfatning i sort højglans
Varmedæmpende mørktonede ruder fra bagdørene
Tagræling i sort (stationcar)
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Mere personligt.
designo Interiør.
Vælg det eksklusive intuitivt. Ekstraudstyret designo
Interiør sørger for en særlig atmosfære i den ny E-Klasse.
Udstyrets highlights er komfortsæderne med tofarvet
indtræk i eksklusivt designo nappalæder i macchiatobeige/
sadelbrun med rombedesign, perforering på siddefladerne og silkebeige kontrastsyning – mærket med „designo“emblemet. Armlænene og dørenes midterfelter er også
udført med eksklusivt læderindtræk. Unikke, ædle detaljer:
Interiørlister i nødderodstræ med brun højglans samt
som ekstraudstyr designo magnolietræ flowing lines brunt
eller f.eks. pianolak flowing lines sort.

Oversigt over HIGHLIGHTS
Komfortsæde med ryglæn og sædepude i rombedesign med perforering
Indtræk i tofarvet macchiatobeige/sadelbrunt designo nappalæder med
silkebeige kontrastsyning
Instrumentpaneloverdel og sidebeklædningskanter i designo nappalæder
i sadelbrun med silkebeige kontrastsyning
Dørmidterfelter i kunstlæder ARTICO i macchiatobeige med kontrastsyning
Armlæn i dørene og i midterkonsollen i designo nappalæder i macchiatobeige
med kontrastsyning
Loft i macchiatobeige stof
3-egers multifunktionsrat i macchiatobeige nappalæder med silkebeige
kontrastsyning
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Din målestok for tingene.
Ekstraudstyret.
Den ny E-Klasse definerer vores krav til en bil, der allerede
repræsenterer det bedste ned til mindste detalje. Med
et eksklusivt udvalg af udstyrsmuligheder, der er en hyldest
til moderne luksus. Find dit individuelle udtryk – i denne
brochure ved hjælp af prislisten eller online. Du kan konfigurere den ny E-Klasse helt efter dine egne ønsker på
www.mercedes-benz.dk.
1

Oversigt over HIGHLIGHTS
1 Multifunktionsrat i træ-/læderudførelse med detaljer i brunt glanspoleret
nødderodstræ.
2 H
 vis bilen benyttes af flere personer, giver Memory-pakken en betydelig
betjeningskomfort. Op til tre forskellige positioner for de elektrisk indstillelige
forsæder, ratstammen og sidespejlene kan gemmes ved tryk på en knap
og kaldes frem igen.
3 Med KEYLESS-GO inklusive komfortlukkesystem kan du starte bilen alene
2
4

3
5

ved at medbringe den elektroniske nøgle, som indeholder adgangs- og
køregodkendelsesfunktionerne. For at gøre dette trykker føreren én gang
på start/stop-knappen, mens bremsepedalen er trådt ned.
4 Foruden det markante udtryk sørger LED High Performance-forlygterne
også for mere sikkerhed i mørke ved hjælp af en bred lysfordeling, en
dagslyslignende lysfarve og et lavt energiforbrug.
5 Med sin store glasoverflade sørger panoramasoltaget for at skabe en
særdeles lys og venlig atmosfære i kabinen. Bagtil består det af et fast
panoramaglastag og fortil af et elektrisk skydetag i glas, så kabinen kan
ventileres individuelt.
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Ekstra klasse.
Originaltilbehøret.
Den enestående følelse ved at køre en Mercedes-Benz
kan du forstærke yderligere ved at vælge originaltilbehøret.
Hver tilbehørsdel er blevet specielt designet til den ny
E-Klasse. Besøg www.mercedes-benz-accessories.com,
hvor du kan gå på opdagelse i hele vores sortiment.

1

Tilbehør-HIGHLIGHTS
1 Diskret hækspoiler til montering på bagklappen, som fremhæver konturkanten. En kvalitetsgrunding gør det muligt at lakere den i den ønskede
farve. Tagspoilerens optiske forlængelse af taget giver hækområdet et mere
dynamisk udseende.
2 Det eksklusive udtryk understreges med letmetalfælge i 5-egers design,
lakeret i tremolitgrå og glanspoleret, med dækdimension 245/45 R 18
forrest og 275/40 R 18 bagest.
3 Optimale løsning til alle former for last: Den lave bagagerumsbakke er
fremstillet af slagfast polypropylen med skridsikker overflade. Strukturen
muliggør fastgørelse af en opbevaringsboks, som kan købes separat. Den
2
4

3
5

sørger for sikker opbevaring af genstande, som ellers kan vælte eller glide.
4 Mercedes-Benz tagboks 450. Volumen: ca. 450 liter. Tilpasset til det
aerodynamiske design på din Mercedes-Benz og fremstillet af ekstremt
langtidsholdbart materiale. For optimeret, hurtig fastgørelse på tagskinnesystemet/rælingen. Kan åbnes i begge sider, så den er ekstra komfor
tabel at læsse og tømme. Udført med lås i begge sider.
5 Aflåselig cykelholder til sikker transport af op til tre cykler på bilens hæk.
Maksimal last på 30 kg pr. cykelskinne. Bagagerummet kan stadig åbnes.
Holderen kan nemt klappes sammen med henblik på at spare plads under
opbevaringen.
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02R

R24

R54 R10

R07

R43

R31 22R

Fælge.
Vi har genopfundet bilen og perfektioneret fælgen. Så meget desto
nemmere vil det være for dig at finde
en fælg, der kan repræsentere din
ny E-Klasse standsmæssigt. Lad dig
inspirere af dette udvalg.

Standard- og ekstraudstyr
02R Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i vanadiumsølv, med dækdimension 225/55 R 17 (indgår
i AVANTGARDE Eksteriør)
R07 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret
i vanadiumsølv, med dækdimension 225/55 R 17
(indgår i EKSKLUSIV Eksteriør)
R24 Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i tremolitgrå
og glanspoleret, med dækdimension 225/55 R 17
(ekstraudstyr i forbindelse med AVANTGARDE
Eksteriør)

R43 Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i himalaya

R10 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret

grå og glanspoleret, med dækdimension
225/55 R 17 (indgår i Grundversion Eksteriør, ikke

i sort og højglanspoleret, med dækdimension
245/45 R 18 (indgår i AVANTGARDE Eksteriør

i forbindelse med AMG Line Eksteriør)
R54 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret
i vanadiumsølv, med dækdimension 245/45 R 18
(ekstraudstyr i forbindelse med EKSKLUSIV
Eksteriør)
R31 Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i tremolitgrå
og glanspoleret, med dækdimension 245/45 R 18
(ekstraudstyr i forbindelse med AVANTGARDE
Eksteriør)

i forbindelse med Night-pakke)
22R Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret i
tremolitgrå og højglanspoleret, med dækdimension
245/45 R 18 forrest og 275/40 R 18 bagest
(ekstraudstyr til Eksklusiv Eksteriør, Avantgarde
Eksteriør og Grundversion Eksteriør)
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48R

R83

RTE RTN

R97

17R

RVR
RVQ RTO

AMG
48R Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i tremolitgrå
og højglanspoleret, med dækdimension 245/40 R 19
(ekstraudstyr til Eksklusiv Eksteriør, Avantgarde
Eksteriør og Grundversion Eksteriør)
R97 Letmetalfælg i 10-egers-design, lakeret i tremo-

R83 Letmetalfælg i 6-egers-design, sortlakeret og glanspoleret, med dækdimension 245/40 R 19 forrest og
275/35 R 19 bagest (ekstraudstyr til AVANTGARDE
Eksteriør i forbindelse med Night-pakken)
17R Letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i himalayagrå

litgrå og højglanspoleret, med dækdimension
245/40 R 19 forrest og 275/35 R 19 bagest

og højglanspoleret, med dækdimension
245/35 R 20 forrest og 275/30 R 20 bagest

(ekstraudstyr til Eksklusiv Eksteriør, Avantgarde

(ekstraudstyr)

Eksteriør og Grundversion Eksteriør)

RTE AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design,

RTN AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret

i højglanssort og glanspoleret lakering, med dæk
dimension 245/40 R 19 forrest og 275/35 R 19

i titaniumgrå og glanspoleret, med dækdimension
245/35 ZR 20 forrest og 275/30 ZR 20 bagest

bagest (indgår i AMG Line Eksteriør i forbindelse
med Night-pakke og er standardudstyr for
Mercedes-AMG E 43 4MATIC)

(ekstraudstyr til Mercedes-AMG E 43 4MATIC)
RTO AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret
i højglanssort og glanspoleret, med dækdimension
245/35 ZR 20 forrest og 275/30 ZR 20 bagest

RVR AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i

(ekstraudstyr til Mercedes-AMG E 43 4MATIC)

sort højglans og glanspoleret, med dækdimension
245/35 R 20 forrest og 275/30 R 20 bagest
(ekstraudstyr). Kan også som ekstraudstyr vælges
med titaniumgrå og glanspoleret lakering (RVQ).

m

Du kan finde flere fælge
i vores tilbehørsprogram på
www.mercedes-benz-accessories.com
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Business as unusual.
Den ny Mercedes-AMG E 43 4MATIC.
Mercedes-AMG er ikke blot en performancebil, men også et løfte. Et løfte om altid at kunne præstere
noget ekstra. Om at du kan forvente meget, og at den giver alt. Hos AMG producerer vi usædvanlige biler til
usædvanlige mennesker.
Vi har udviklet en bil i denne ånd, som ikke alene lever op til, men også overgår de højeste krav. En bil, som
forener eksklusivitet og komfort med sportslighed og performance på en enestående måde. Og derfor sætter
helt nye standarder i sit segment: Den ny Mercedes-AMG E 43 4MATIC.
Velkommen til AMG universet.
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Vil fremad i livet.
Succesfulde mennesker og AMG Performance biler har frem for alt til fælles, at de vil fremad i livet. Med 401 hk (295 kW) og 520 Nm katapulterer
3,0-liters V6-biturbomotoren den ny Mercedes-AMG E 43 4MATIC fra 0 til 100 km/t. på blot 4,6 sekunder – højeffektivt og med et lavt forbrug.
Firehjulstrækket AMG Performance 4MATIC overfører kræfterne til asfalten i et forhold på 31 % på forakslen og 69 % på bagakslen. AMG sportsundervognen baseret på AIR BODY CONTROL foretager desuden en intelligent dæmpning på hjulene, der passer til den aktuelle køresituation – og
som er komfortabel eller sportslig efter dit helt eget valg. Du og denne pakke har helt sikkert til fælles, at I altid vil frem i livet og er utroligt fleksible.
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Overbevisende lederskab.
Hvis man har en suveræn stil, får man automatisk respekt. Det er en regel, som gælder såvel på jobbet som ude på asfalten. Diamantgrillen med kromdetaljer, AMG frontskørtet
inklusive luftindtag, frontsplitter i sølvkrom og sorte flics definerer den selvsikre front på den ny Mercedes-AMG E 43 4MATIC. Set fra siden kan man ikke undgå at lægge mærke til de
markante 19"-fælge i dobbelt 5-egers design og „BITURBO 4MATIC“-teksten på forskærmene. AMG sideskørterne og det typiske AMG hækskørt med diffusordesign og udstødningen
med to forkromede dobbelte udstødningsrør er yderligere med til at understrege det sportslige udtryk. En bil, der set fra alle vinkler indtager en suveræn føringsposition.
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Kommandocentral.
Du er vant til at tage styringen. Med de eksklusive materialer og den sportslige elegance er interiøret i den
ny Mercedes-AMG E 43 4MATIC som skabt til det formål. Multifunktionssportsrattet i nappalæder med røde
kontrastsyninger og ratgearpaddles i sølvkrom giver dig fuld kontrol over det hele. Instrumentpanelet i sort
ARTICO kunstlæder med røde kontrastsyninger og interiørlister i børstet aluminium understreger kabinens
eksklusive udtryk, både når det gælder betjeningen og designet. På samme måde som AMG sportssæderne
har en sædekontur, der giver dig den perfekte sidestøtte. Nu skal du blot sætte foden på AMG sportspedalerne
for at opnå den fulde kommando.
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Lidenskaben vokser, hvis man deler den med andre: AMG Private Lounge er vores globale community for AMG
liebhavere. Her kan AMG kunder mødes til eksklusive events og udveksle synspunkter om de sidste nye innovative tiltag
fra AMG i vores online debatforum. AMG kunder nyder godt af skræddersyede tilbud og den direkte forbindelse til
AMG’s hovedkvarter i Affalterbach: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome
AMG Driving Academy er garant for en uovertruffen holdånd: Oplev ægte performance sammen med ligesindede,
og bliv en bedre kører ved at deltage i arrangementer på racerbaner og i livestyleevents de mest fantastiske steder
rundt omkring i verden. Bliv medlem af verdens hurtigste familie „World’s Fastest Family“ – besøg websiden
www.mercedes-amg.com/driving-academy
Er det ikke nok for dig? Så kan du deltage i AMG Customer Sports programmet, der er en platform for professionel
motorsport – og med Mercedes-AMG GT3 en racerbil, der er konstrueret alene til dette. Velkommen til et komplet
integreret serviceunivers, hvor du får adgang til motorsport på højeste niveau:
www.mercedes-amg.com/customersports
I AMG Performance Studio fremstiller vi biler, der er skræddersyet perfekt i forhold til dine ønsker. Vores eksperter
er kreative og lader sig ikke begrænse af noget, når de skaber specialfremstillede tekniske komponenter, ekstravagante
lakeringer og eksklusivt udstyr til kabinen – unika skabt med den største håndværksmæssige præcision.
Velkommen i AMG universet. Oplev Driving Performance.

Vi bygger ikke kun biler.
Vi gør drømme til virkelighed.

82

Tekniske data sedan.
Dieselmotorer

Antal cylindre/placering

Benzinmotorer

E 200 d

E 220 d

E 350 d

E 200

E 200

E 200 4MATIC

4/R

4/R

6/V

4/R

4/R

4/R

Totalvolumen i cm

1.950

1.950

2.987

1.991

1.991

1.991

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min

110 (150)/3.200–4.800

143 (194)/3.800

190 (258)/3.400

135 (184)/5.500

135 (184)/5.500

135 (184)/5.500

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min

360/1.400–2.800

400/1.600–2.800

620/1.600–2.400

300/1.200–4.000

300/1.200–4.000

300/1.200–4.000

Gearkasser

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

6-trins manuel gearkasse

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s

8,4

7,3

5,9

8,1

7,7

7,9

Tophastighed ca. i km/t.

224

240

250

240

240

233

Brændstofforbrug2 i km/l
Bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel

21,3–23,3/24,4–27,8/

21,3–23,3/24,4–27,8/

15,2–15,9/20,4–22,7/

11,4–12,3/17,9–20/

12,5–13,2/18,9–20,4/

11,2–11,8/16,4–17,9/

23,3–25,6

23,3–25,6

18,2–19,6

14,7–16,4

15,9–16,9

13,7–14,7

CO2 - emission2 i g/km ved blandet kørsel

102

102

133

153–140

132

162–152

Emissionsklasse3/energiklasse4

Euro 6/A+

Euro 6/A+

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6/C

3

5

Benzinmotorer

Antal cylindre/placering

E 250

E 300

E 350 e

E 400 4MATIC

Mercedes-AMG E 43 4MATIC

4/R

4/R

4/R

6/V

6/V

Totalvolumen i cm

1.991

1.991

1.991

3.498

2.996

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min

155 (211)/5.500

180 (245)/5.500

210 (286)/5.500*

245 (333)/5.250–6.000

295 (401)/6.100

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min

350/1.200–4.000

370/1.300–4.000

550/1.250–4.000**

480/1.200–4.000

520/2.500–5.000

Gearkasser

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s

6,9

6,2

6,2

5,2

4,6

Tophastighed ca. i km/t.

2505

2505

2505

2505

2505

Brændstofforbrug2 i km/l
Bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel

12,5–13,2/18,9–20,4/15,9–16,9

11,4–12,2/17,2–19,2/14,5–15,9

i. a.–i. a./i. a.–i. a./40–47,6***

9,3–9,5/15,9–16,9/12,7–13,2

9,1–9,1/14,7–14,9/11,9–12,2

CO2 - emission2 i g/km ved blandet kørsel

132

156–144

57–49

179–173

192–187

Emissionsklasse3/energiklasse4

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6

Euro 6/D

Euro 6/E

3

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

1

 plysninger om den nominelle ydelse og det nominelle drejningsmoment i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 i den aktuelt gældende udgave. 2 De oplyste værdier om brændstofforbruget og om CO2-emissionen er beregnet
O
i overensstemmelse med den foreskrevne målemetode (§ 2, nr. 5, 6, 6a i den aktuelt gældende udgave af den tyske lov om mærkning af bilers energiforbrug). Oplysningerne gælder ikke for en bestemt bil og er ikke at betragte som indhold
i et tilbud, men er alene beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. 3 Gælder kun inden for EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 4 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt.
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Tekniske data stationcar.
Dieselmotor
E 220 d
Antal cylindre/placering
Totalvolumen i cm

4/R
1.950

3

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min

143 (194)/3.800

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min

400/1.600–2.800

Gearkasser

9G-TRONIC

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s

7,7

Tophastighed ca. i km/t.

235

Brændstofforbrug2 i km/l
Bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel

20,4–22,2/22,7–25,6/21,7–23,8

CO2 - emission2 i g/km ved blandet kørsel

120–109

Emissionsklasse3/energiklasse4

Euro 6/A+
Benzinmotorer

Antal cylindre/placering
Totalvolumen i cm

3

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min

E 200

E 250

Mercedes-AMG E 43 4MATIC

4/R

4/R

6/V

1.991

1.991

2.996

135 (184)/5.500

155 (211)/5.500

295 (401)/6.100

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min

300/1.200–4.000

350/1.200–4.000

520/2.500–5.000

Gearkasser

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s

8,1

7,2

4,7

Tophastighed ca. i km/t.

231

243

2505

Brændstofforbrug i km/l
Bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel

12,2–12,8/17,9–19,2/15,2–16,1

12,2–12,8/17,9–19,2/15,2–16,1

9/14,1/11,6

CO2 - emission2 i g/km ved blandet kørsel

149–138

149–138

197

Emissionsklasse /energiklasse

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6/F

2

3

5

4

Elektronisk begrænset. * Systemeffekt. ** Systemdrejningsmoment. *** Elektrisk energiforbrug (ny europæisk kørselscyklus) 14–11,5 kWh/100 km, elektrisk aktionsradius på op til 33 km, tophastighed ved eldrift 130 km/t. Ved den reelle kørsel kan der forekomme afvigelser i forhold til de
certificerede standardværdier. De faktiske værdier påvirkes af utallige individuelle faktorer, som f.eks. individuel køremåde, miljø- og vejforhold. Du kan se flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk
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Mål sedan.

Mål stationcar.
1.468

1.475

1.619
2.065

1.852
2.065

1.499

1.467

716
498

486
502

361

1.143

1.494

1.450

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

841

819

954
1.805
2.005
1.175

361

282

2.939
4.923

1.005

1.061

722
509

486
502
282

1.609
2.065

971

1.051

841

1.600
1.852

584

1.153

2.939
4.933

1.499

1.467

737

1.494

1.450

Standardudstyr

85

AVANTGARDE

Indtræk og interiørlister.
001

301

101

314

Indtræk
621 Kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA AMG2

001 Stof Marseille sort
101 Kunstlæder ARTICO sort
201 Læder sort

1

1

801 Nappalæder sort1
811 Nappalæder sort1

214 Læder nøddebrun/sort1
215 Læder macchiatobeige/sort1

814 Nappalæder nøddebrun/espressobrun1
815 Nappalæder macchiatobeige/espressobrun1

301 Kunstlæder ARTICO/stof Norwich sort
314 Kunstlæder ARTICO/stof Norwich

821 Nappalæder AMG sort3
824 Nappalæder sadelbrun/sort1

nøddebrun/sort
315 Kunstlæder ARTICO/stof Norwich
macchiatobeige/sort

861 Nappalæder AMG sort3
864 Nappalæder AMG nøddebrun/sort3
865 Nappalæder AMG macchiatobeige/sort3

315

401 Læder/stof Valence sort
961 designo nappalæder, tofarvet i sort/titaniumgrå
pearl1
414 Læder/stof Valence nøddebrun/espressobrun
415 Læder/stof Valence macchiatobeige/
975 designo nappalæder, tofarvet i macchiatobeige/
espressobrun

sadelbrun1

601 Kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA sort
Interiørlister

201

H80 Brun effektlak
739 Aluminium med trapezslibning1, 2, 4
H09 Lysebrunt åbenporet asketræ1, 5
H06 Brunt asketræ med glans1
736 Sort åbenporet asketræ1, 6
731 Brunt nødderodstræ med glans1, 6
H26 designo magnolietræ flowing lines brunt1

214

H16 designo pianolak flowing lines sort1
H64 Metalstruktur1
H73 AMG kulfiber3

1
4

Ekstraudstyr. 2 Standard til Mercedes-AMG E 43 4MATIC. 3 Ekstraudstyr til Mercedes-AMG E 43 4MATIC.
Standard til AVANTGARDE og AMG Line. 5 Standard til EKSKLUSIV. 6 Standard til designo.

215

EKSKLUSIV

AMG Line

Mercedes-AMG
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Interiørlister

H80

401

601

621
739

H09
414

811

821

H06

415

824

861

736

731

801

designo

864
H26

H16
814

961

865

H64

815

975

H73

Standardlak

Metallak
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designo lak

Lakeringer.

040

197

988

297

149

775

992

799

796

997

996

Standardlak
040 Sort
149 Polarhvid
Metallak1
197 Obsidiansort
775 Iridiumsølv
796 Citrinbrun
890 Cavansitblå
988 Diamantsølv
992 Selenitgrå
997 Kallaitgrøn
designo lak1
297 designo selenitgrå magno
799 designo diamanthvid bright
996 designo hyacintrød metallic
1

E kstraudstyr. Du finder flere individuelle designo lakeringer hos din
Mercedes-Benz forhandler.

890

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 den 17. juni 2016, kan
der være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne din E-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 bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes

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

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

og skåne ressourcerne.

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

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

for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz for-

nationale Mercedes-Benz hjemmeside.

handler 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 · 0120 · 08-00/1016

