
Razred B



Brez opravičevanja
Če je vse popolno, se ni treba za nič zagovarjati. Ne za svoje življenje. Ne za svoj slog. Še 
najmanj pa za vozilo z najboljšo možno varnostjo in udobjem brez primere. Najbolj intuitiven 
koncept upravljanja v svojem razredu. In dizajn, ki je bolj dinamičen kot kdaj koli prej.  
Odkrijte razred B Mercedes-Benz.





Naj bo poudarjeno športen, posebej eleganten ali dinamično sodoben: pri zunanjosti 
razreda B imate glavno besedo vi. Izberite eno od linij opreme AMG Line, Style ali  
Progressive. Nato pa jo po želji kombinirajte z izbirnimi različicami opreme in paketi. 
Tako bo razred B postal vaš razred B. Povsem po vašem okusu.

Tukaj je vsak lahko  
takšen, kot je







Presenetljivo variabilen
občutek med vožnjo

Za športna doživetja je dovolj pritisk tipke na stikalu za sistem DYNAMIC SELECT.  
Za boljšo trakcijo se samodejno vklopi opcijski vsekolesni pogon 4MATIC. Medtem 
se lahko dva valja samodejno izklopita, kar pomaga prihraniti gorivo. Tako vam  
razred B ne nudi le navdušujočega doživetja vožnje, temveč vedno tudi to, kar je za 
vas in za vozno situacijo najboljše.





Žlahtni okrasni elementi, čutne in jasne linije ter dinamično oblikovanje, ki vas objame 
tako rekoč že pri vstopu v vozilo. Sodobni volan z gumbi za upravljanje na dotik ter opcijski 
kokpit s širokozaslonskim monitorjem z intuitivnim glasovnim upravljanjem vas raz-
bremenita med vožnjo. Na dotik ali zgolj z dvema besedama: „Pozdravljen, Mercedes.“

Tudi družinski avtomobili  
niso več to, kar so bili 



Naj bo višji položaj sedeža, odlična preglednost v vse smeri ali posebej nizek nakladalni 
rob: razred B vam daje več svobode. Variabilno dno prtljažnega prostora in trodelno 
zložljivi zadnji sedeži poleg tega skrbijo za še več fleksibilnosti in prostora.

Vstopite



Razreda B ni mogoče le povsem intuitivno upravljati, temveč se vam tudi iz dneva  
v dan bolje prilagaja. Tako si na primer zapomni vašo pot do službe in vam lahko  
v primeru zastoja samodejno pokaže hitrejšo pot. Poleg tega na zahtevo povezuje  
več sistemov v komfortne programe, ki vas poživijo ali sprostijo.

Vaš osebni asistent je že tu





Ker varnost včasih pomeni vse
Razred B je na vašo željo opremljen z asistenčnimi sistemi, ki zdaj vskočijo še  
pametneje, natančneje in hitreje. Pri hitrosti do 210 km/h lahko samodejno  
ohranjajo razdaljo, menjavajo vozni pas, speljujejo v zastojih ali v nujnem primeru 
celo zavirajo. Tako boste vi sami in vaši sopotniki v najboljših rokah.



Zgledna varnost s sistemi  
Mercedes-Benz Intelligent Drive
Vaše vozilo razreda B vas razbremeni predvsem v stresnih situacijah –  
ne glede na to, ali v času zgoščenega prometa, na dolgih nočnih  
vožnjah ali med vožnjo po neznanih poteh. V ozadju je zasnova, s  
katero vsaka vožnja z vozilom Mercedes-Benz postane varnejša in 
edinstvena: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Saj je čas, ki ga preživite 
za volanom, vaš čas. Čas za sprostitev. Čas za regeneracijo. Pred-
vsem zato, da boste na cilj prispeli varno, a tudi sproščeno.

ODLIKE OPREME: ASISTENČNI SISTEMI ZA VOŽNJO

Paket z asistentom za vožnjo združuje najsodobnejše varnostne in asistenčne sisteme, ki 
prepoznajo nevarnosti in v nujnem primeru opozorijo ali celo zavirajo.

Sistem PRE-SAFE®: inovativni zvok PRE-SAFE® povzroči šumenje iz zvočnikov in sproži zaščitni 
refleks: sluh za kratek čas otopi, kar ga obvaruje pred glasnim hrupom ob nezgodi.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov: kamera in navigacija imata omejitev hitrosti 
ves čas pod nadzorom – tako lahko ohranite pregled in pravilno hitrost tudi, če za trenutek  
ne sledite vsem tablam.

Parkirajte sproščeno. Aktivni asistent za parkiranje in 360-stopinjska kamera vam pomagata 
že pri iskanju parkirnega mesta in nato še pri parkiranju, zapuščanju parkirnega mesta in  
manevriranju. Še posebej impresivna je preglednost v vse smeri skozi 360-stopinjsko kamero, 
vključno z virtualnim pogledom s ptičje perspektive.



Razreda B ni mogoče le povsem intuitivno upravljati, temveč se vam tudi 
iz dneva v dan bolje prilagaja. Tako si na primer zapomni vašo pot do 
službe in vam lahko v primeru zastoja samodejno pokaže hitrejšo pot. Za 
tem se skriva revolucionarni MBUX (Mercedes-Benz User Experience). 
Multimedijski sistem, ki spoznava vedno več o vas in vaših željah. In to 
tako dolgo, dokler vas razred B ne pozna skoraj bolje, kot poznate 
sami sebe.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)

ODLIKE OPREME: UDOBJE UPRAVLJANJA IN PRIKAZOVANJA

Kokpit s širokozaslonskim monitorjem s sistemom glasovnega upravljanja LINGUATRONIC: 
zaradi glasovnega upravljanja MBUX vam razred B prisluhne in vas razume, ne da bi se moral  
prej naučiti glasovne ukaze. Zadostujeta dve besedi: „Pozdravljen, Mercedes.“ In že razred B 
napne ušesa in je pripravljen na vse.

Koncept upravljanja na dotik: v kokpitu razreda B boste zaman iskali klasične tipke in regu-
latorje. Vse funkcije je mogoče upravljati intuitivno. Kot na primer z zaslonom na dotik ali  
poljem za upravljanje s prsti, s pomočjo katerega lahko zdaj skoraj vse v vozilu upravljate s samo 
enim prstom in nastavljate po vaših željah. Na primer sloge prikaza, ambientno osvetlitev  
ali razvedrilno-informacijski sistem. Te lahko upravljate tudi neposredno z gumbi na dotik na 
volanu. In to ne da bi morali spustiti volan.

Video z razširjeno resničnostjo: razširjena resničnost MBUX za navigacijski sistem vam  
pomaga, da se čim bolje znajdete tudi v kompleksnih dogajanjih v prometu. Tehnologija zato 
povezuje virtualni svet z resničnim ter združuje grafične navigacijske in prometne informacije  
s prenosom slik iz okolice vozila v živo, ki se prikažejo na medijskem prikazovalniku.

Slogi prikaza: kokpit vas sprejme z dvema popolnoma digitalnima prikazovalnikoma, ki sta 
navdušujoče sestavljena v eno celoto. Za prikazovalnik instrumentov so na voljo klasičen, 
športen in nevpadljiv slog prikaza, ki jih lahko spreminjate glede na razpoloženje, potek poti 
ali vozno situacijo.



Pozoren, osredotočen voznik sodi med najpomembnejše prispevke k varni vožnji. Opcij-
ski paket ENERGIZING zato povezuje več sistemov hkrati – klimatizacijo, ambientno 
osvetlitev, glasbo in udobje pri sedenju – v več-minutne programe, ki vas bodisi poživijo 
bodisi sprostijo.

Paket ENERGIZING Plus
Opcijska ambientna osvetlitev daje prijetno, indirektno svetlobo za edinstveno vzdušje  
v celotni notranjosti. Popolnoma po vaši želji in trenutnem razpoloženju. Na voljo vam  
je 64 barv ter okusno usklajena kombinacija barvnih svetov in svetlobnih efektov, ki 
ustvarijo očarljivo barvno vzdušje pri prezračevalnih šobah, vratih in armaturni plošči. 
Tako sebe in svoj razred B vedno predstavite v najlepši luči.

Ambientna osvetlitev v 64 barvah



Žarometi MULTIBEAM LED ne postavljajo novih standardov zgolj na področju oblikovanja, 
temveč tudi bolje osvetljujejo vozišče kot običajni žarometi. Na ta način lahko še hitreje 
prepoznate nevarnosti.

Žarometi MULTIBEAM LED Panoramsko pomično strešno okno
Uživajte v vožnji z odprto streho, skoraj na ravni kabrioleta ali roadsterja – osvežujoče  
in brez vetra. Preprosto odprite panoramsko pomično strešno okno z brezstopenjskim  
odpiranjem. Tudi če je panoramsko pomično strešno okno zaprto, prosojno steklo  
omogoča, da v notranjost prodre več svetlobe: za vaše boljše razpoloženje.



Serijska oprema Različica opreme Style
Zelo velik del razreda B dobite že brez enega samega križca na opcijskem seznamu. Tako 
vozilo pri serijski opremi pokaže svojo izjemno radodarnost. Za visok varnostni standard 
skrbi aktivni zavorni asistent. Priročna prednost: sedežna naslonjala v zadnjem delu vozila, 
ki se zlagajo v razmerju 40 : 20 : 40, in po višini nastavljivo dno prtljažnega prostora.

Z različico opreme Style bo oprema vašega vozila odstopala od serijske. Mladostno  
sproščen nastop od znotraj in od zunaj. K temu spadajo dodatni elementi, kot so 16-palčna 
platišča iz lahke kovine in ekskluzivno za to opremo narejeno oblazinjenje ter okrasni  
šivi v modnih barvah.



Različica opreme Progressive Različica opreme AMG Line
Različica opreme Progressive bistveno poveča vrednost vašega vozila. Dodana vrednost, 
ki jo vidite in občutite. Iz vseh zornih kotov se poveča fascinacija in visokokakovostna 
tehnologija zaželenega vozila Sports Tourer. Poleg tega ta linija odpira nadaljnje privlačne 
kombinacije v notranjosti in zunanjosti – denimo z usnjenim in nočnim paketom.

AMG Line znotraj in zunaj še okrepi privlačni športni nastop. Predvsem AMG Styling in  
diamantna maska hladilnika z enojno lamelo sta ekskluzivni posebnosti. Poleg tega znižano, 
dinamično usklajeno podvozje in neposredno krmiljenje še okrepita doživetje vožnje. 
Idealni dodatek: spodaj sploščeni športni volan v žlahtnem napa usnju.



Komfortno podvozje
Na daljših vožnjah po avtocesti boste deležni vrhunskega udobja, medtem ko lahko ostre ovinke mirno premagujete  
z malce športne naravnanosti. Uravnoteženo komfortno podvozje ustvarja prepričljivo kombinacijo prijetnega vzmetenja 
in izjemne stabilnosti. Tako bo vaša vožnja varnejša in polna užitkov.

PODVOZJE Z NASTAVLJIVIM PRILAGODLJIVIM BLAŽENJEM

Želite več užitka pri vožnji v zavojih ali vrhunsko udobju na dolgem 
potovanju? Vse to omogoča širok razpon možnosti za podvozje  
z nastavljivim blaženjem. Z upravljalnim gumbom DYNAMIC SELECT 
na sredinski konzoli izberete program in s tem karakteristiko: 
„Eco“, „Comfort“ ali „Sport“. Kot da bi imeli avtomobil z dvema 
podvozjema – temu pravimo kultivirana športnost.



8G-DCT
Samodejni menjalnik, ki se prilagodi vašim željam: z voznim programom spreminjate tudi karakteristiko menjalnika  
z dvojno sklopko. Svojih 8 prestav uporablja za varčnejšo vožnjo z nizkimi vrtilnimi frekvenci ali za impresivno dinamiko. 
Ker je naslednja prestava vedno že predizbrana, pospešujete brez prekinitev.

SESTAVNI DELI

8-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko sestavljata dva delna 
menjalnika, ki imata vsak svojo sklopko

8 prestav za vožnjo naprej in 1 vzvratna prestava

Izbirna ročica DIRECT SELECT na volanu

Kakovostni obvolanski ročici za pretikanje – levo za prestavljanje 
navzdol in desno za prestavljanje navzgor



Tehnični podatki

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

1  Podatki o nazivni moči po uredbi (ES) št. 715/2007 v veljavni izdaji. 2 Na voljo za kratek čas. 3 Elektronsko uravnavano. 4 Navedene vrednosti so bile določene po predpisanem postopku merjenja. To so „vrednosti CO2 po  
protokolu NEDC“ v povezavi s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih 
emisijah CO2 novih osebnih vozil si lahko preberete v „Vodniku o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi elektrike novih osebnih vozil“, ki ga brezplačno prejmete na vseh prodajnih mestih in pri podjetju Deutsche Automobil Treuhand 
GmbH (DAT) na naslovu www.dat.de. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano dodatno  
opremo. 5 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 6 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Veljavno samo v Nemčiji. Za več tehničnih 
podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Dizelski motorji

B 160 d B 180 d B 200 d B 200 d 4MATIC B 220 d B 220 d 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 1.461 1.461 1.950 1.950 1.950 1.950

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 70 [95] / 4.000 85 [116] 4.000 110 [150] / 3.400-4.400 110 [150] / 3.400-4.400 140 [190] / 3.800 140 [190] / 3.800

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  12,7 10,9 8,3 8,6 7,2 7

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 188 3 200 3 219 3 216 3 234 3 231 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 4,7 4,7 5,2 5,6 5,1 6,0

zunaj naselja 3,7 3,7 3,7 4,0 3,7 4,2
kombinirana 4,1 4,1 4,2 4,7 4,3 4,8

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 119-107 120-107 123-112 129-123 123-112 132-127

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC Euro 6d ISC-FCM

Bencinski motorji

B 160 B 180 B 200 B 220 4MATIC B 250 B 250 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 1.332 1.332 1.332 1.991 1.991 1.991

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 80 [109] / 5.000-6.000 100 [136] / 5.000-6.000 120 [163] / 5.000-6.000 140 [190] / 5.500-6.100 165 [224] / 5.500-6.100 165 [224] / 5.500-6.100

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  11,3 9,4 8,5 7,1 6,4 6,4

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 198 3 212 3 223 3 234 3 250 3 250 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 7,5 7,0 7,0 8,7 7,9 8,7

zunaj naselja 4,7 4,4 4,5 5,2 4,9 5,2
kombinirana 5,7 5,4 5,4 6,5 6,0 6,5

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 138-130 133-123 134-123 162-148 148-137 162-148

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM



Mere

Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.
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Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 2. 9. 2019, je morda prišlo do sprememb. Proizvajalec si 
pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in do sprememb obsega dobave 
v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca sprejemljivi. Če pro-
dajalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta uporablja znake ali številke, iz tega ne izhajajo 

nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski dobavi. Ta katalog  
se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo za Slovenijo. 
Zato se za informacije o zadnjem stanju obrnite na svojega prodajnega partnerja znamke Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-1219

Mercedes-Benz je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, ustanovljene  
leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke Mercedes-Benz. Laureus Sport for Good  
s socialnimi športnimi projekti podpira pomoči potrebne otroke in mladostnike, jim odpira perspektive  
ter posreduje pomembne vrednote, kot so ekipni duh, spoštovanje in odločnost. „Change the Game  
for Kids“ je naše vodilo, ki ga želimo deliti z vami. Z nakupom Mercedes-Benza podpirate gibanje  
„Laureus Sport for Good“.


