
Razred C kabriolet





To žene le najboljše svoje vrste: biti vsak dan še boljši. Razred C tega niti ne skuša 
prikriti. Najsodobnejši žarometi MULTIBEAM LED in energično športni dizajn opreme 
AMG Line si želijo le eno: samo naprej. 

Nikoli ni tako dobro,  
da bi ne moglo biti še boljše



Kabriolet razreda C podaljša sezono kabrioleta na vse leto. Z neverjetnim udobjem odprte 
vožnje in možnostjo ogrevanja prostora okoli glave AIRSCARF, vetrne pregrade AIRCAP  
in usnja, ki odbija sončne žarke. Če pa bi zares kdaj deževalo, preprosto opazujte lepote 
narave iz notranjosti: z novimi okrasnimi elementi iz hrasta v antracitni barvi z odprtimi 
porami in oreha v rjavi barvi z odprtimi porami.

Za vse, 
ki ne poznajo meja





Inovativnost iz globin



Povsem novi so številni upravljalni in prikazovalni elementi: nov volan z gumbi  
za upravljanje na dotik ter glede na opremo popolnoma digitalni inštrumenti  
in povečani prikazovalniki, vključno z novo generacijo sistema Infotainment, 
omogočajo povsem individualno in sodobno upravljanje. Poleg tega je mogoče 
glede na opremo vse inštrumente animirati v načinih „Klassisch“ (klasično), 
„Sportlich“ (športno) in „Progressiv“ (napredno).



EQ Boost pomeni bliskovit pospešek in tiho drsenje ob zmanjšani porabi goriva v  
načinu jadranja. Zato se bencinski motor inteligentno napaja z električnim tokom prek 
integriranega zaganjalnika-generatorja. Novo podvozje DYNAMIC BODY CONTROL je 
odlično usklajeno z njim. Za športno togo nastavitev ali za največje udobje je potreben 
samo pritisk tipke.

EQ Boost. Moč prihodnosti.







Za vsako razpoloženje, za vsak dan, za vsako noč. Za vsako priložnost in vsakič znova  
drugače: ambientna osvetlitev spremeni notranjost kabrioleta razreda C v osupljiv salon. 
64 barvnih odtenkov lahko pri tem zbirate posamezno.

64 barv. Edinstven ambient.



Mercedes-Benz Intelligent Drive

UDOBJE, KI POVEČUJE STORILNOST, IN ZGLEDNA VARNOST

Paket z asistentom za vožnjo: da se varno pripeljete, kamor ste namenjeni. S paketom z  
asistentom za vožnjo se bo vaše vozilo spremenilo v inteligentnega partnerja, ki združuje  
najsodobnejše varnostne in asistenčne sisteme. Ti spremljajo okolje, lahko zaznavajo nevar-
nosti ter vas v nujnih primerih opozorijo in samodejno zavirajo. Pustite, da vam vozilo stoji 
ob strani tudi pri vožnji v monotonih situacijah, ko se znajdete v koloni ali v prometnem zastoju.

Sistem PRE-SAFE® za vas izkoristi dragoceni čas, ko grozi nezgoda. Obremenitve, ki pri tem 
nastanejo, se lahko ublažijo s številnimi ukrepi. Inovativni zvok PRE-SAFE® začne oddajati 
opozorilno šumenje prek zvočnikov, kar sproži naravni obrambni refleks. Tako z dušenjem hrupa 
ob nezgodi obvaruje notranje uho.

Paket za parkiranje s 360-stopinjsko kamero: štiri povezane kamere, integrirane v vozilo, 
omogočajo realističen pogled okoli vozila za najboljšo možno vidljivost pri različnih načinih 
parkiranja in manevriranja.

Za popolno vidljivost: prilagodljivi žarometi MULTIBEAM LED se z individualno nadzorovanimi 
LED-diodami hitro odzivajo na dogajanje v prometu. Spremenljive dolge luči svetijo tako, da  
ne slepijo drugih udeležencev v prometu. Dolge luči ULTRA RANGE povečajo doseg svetlobnega 
snopa na zakonsko dovoljeno maksimalno dolžino. Tudi luči za osvetlitev notranje strani ovinka  
in luči, ki aktivno sledijo ovinku, optimalno osvetlijo vidno polje.

V prometni konici, na dolgih nočnih vožnjah ali na cestah, ki jih ne 
poznate. Vaš kabriolet razreda C Mercedes-Benz vas občutno raz-
bremeni prav v stresnih situacijah. Za tem stoji koncept, zaradi kate-
rega je vsaka vožnja z vozilom Mercedes-Benz varna in edinstvena:  
Mercedes-Benz Intelligent Drive. Saj je čas, ki ga preživite za volanom, 
vaš čas. Čas za sprostitev. Čas za regeneracijo. Da dosežete svoj cilj 
predvsem varno, a vedno tudi bolj sproščeno.



Digitalni kokpit

VAŠ VSTOP V DIGITALNI SVET MERCEDES-BENZA

S storitvijo Mercedes me connect vzpostavite osupljivo povezavo med vami, vašim pametnim  
telefonom in vašim vozilom Mercedes-Benz. Če ste na poti ali doma: s storitvijo Mercedes me 
connect lahko prek portala Mercedes me ali aplikacije Mercedes me preverite pomembne  
podatke o vozilu, kot so število prevoženih kilometrov, tlak v pnevmatikah in zaloga goriva. 
Telediagnoza, urejanje v primeru nezgode, vzdrževanja in okvare na cesti ter sistem za klic  
v sili Mercedes-Benz vam nudijo občutek varnosti v omrežni povezanosti. 

Povsem digitalni prikazovalnik instrumentov s slogi prikaza „Klassisch“ (klasičen), „Progressiv“ 
(napreden) in „Sportlich“ (športen) vam ponuja izbiro, da se odločite, katere informacije so  
za vas pomembne in na kakšen način naj bodo prikazane. 31,2-centimetrski (12,3-palčni) prika-
zovalnik zagotovi ostro sliko, ki je pri vseh svetlobnih razmerah zelo dobro vidna.

Z medijskim prikazovalnikom z visoko ločljivostjo z diagonalo zaslona 10,25 palca daje 
notranjost vozila vtis še posebej visoke kakovosti. Zaradi višje ločljivosti 1920 x 720 pikslov 
boste imeli izredno kakovostno sliko z zelo ostrim prikazom vseh informacijsko-razvedrilnih 
vsebin.

Brezžični sistem polnjenja za mobilne naprave: čas vožnje je lahko tudi čas polnjenja – 
svoj pametni telefon z eno samo kretnjo položite na njegovo stalno mesto na odlagališču,  
kjer se bo brezžično polnil. Ne glede na model in znamko lahko brezžično polnite združljive 
pametne telefone.

Paket za integracijo pametnega telefona poveže mobilni telefon prek 
Apple® CarPlay® in Android Auto® z medijskim sistemom. Tako udobno 
dostopate do najpomembnejših aplikacij, ki jih uporablja vaš pametni 
telefon. Hitro in preprosto lahko uporabljate tudi aplikacije tretjih ponu-
dnikov, kot npr. Spotify.



Popolnoma prilagodite vzdušje v potniški kabini svojemu okusu ali trenutnemu razpolo-
ženju. Ambientna osvetlitev vam s skupno 64 barvami omogoča skoraj neomejene možnosti 
za svetlobne predstave, v programu pa ima primerno barvo za vsako situacijo.

S popolnoma samodejno platneno zložljivo streho se boste v svojem kabrioletu počutili 
prav tako varne kot pod fiksno streho. Posebno akustično polnilo učinkovito ščiti  
pred hrupom med vožnjo in iz okolja ter zmanjša zvočno kuliso v notranjosti. Za prijeten  
in miren ambient med potjo – tudi pri velikih hitrostih.

Ambientna osvetlitevPlatnena akustična streha



Komfortni paket za kabriolet Vetrna pregrada
Podaljšajte sezono kabrioleta na vse leto: kadar koli uživajte v optimalnem udobju pri  
vožnji z odprto streho in doživite vse letne čase. Paket z ogrevanjem prostora okoli  
glave AIRSCARF, sistemom protivetrne pregrade AIRCAP in polavtomatsko pregrado  
preostalega dela prtljažnika združuje inteligentno opremo, ki se odlično dopolnjuje  
in vas razvaja.

Zaščitite sebe in svoje sopotnike pred hladnim prepihom – z vetrno pregrado lahko  
tudi pri večjih hitrostih in nižjih temperaturah vozite z odprto streho. V najkrajšem času  
je mreža nad zadnjimi sedeži nameščena in jo lahko kadar koli znova odstranite.



Serijska oprema AMG Line
Razburljiv dizajn za prave emocije: že serijska zunanjost vas bo prepričala z močnimi  
slogovnimi elementi, kot so diamantna maska hladilnika z eno lamelo in sodobni visokoz-
mogljivi LED-žarometi. Spuščeno podvozje ustvarja popolno ravnovesje med dinamiko, 
udobjem in varnostjo. Kakovostno oblikovana notranjost s svojim oblikovalskim jezikom 
in izbiro materialov že v serijski izvedenki uteleša športen življenjski slog. Poseben adut  
so integralni sedeži z udobno nizkim položajem sedenja in popolno stransko oporo za 
čisti užitek pri vožnji.

Izrazito oblikovanje opreme AMG Line daje zunanjosti razreda C športno-ekskluziven pridih. 
S to opremo se jasno opredelite za močno oblikovanje. Tehnične značilnosti poleg tega 
nudijo občutno več užitka v vožnji, saj okretno športno podvozje s športnim neposrednim 
krmiljenjem skrbi za poudarjeno dinamično vodljivost. Notranjost AMG Line daje vašemu 
vozilu bolj športen videz in občutek. Tako jasno in že na prvi pogled izrazite, kaj je za vas 
pomembno: do najmanjše podrobnosti dinamičen in ekskluziven ambient.



Nočni paket Notranjost designo 
Več značaja in ekspresiven slog. Nočni paket v povezavi z opremo AMG Line postavlja 
markantne poudarke z ekskluzivnimi črnimi oblikovalskimi elementi. Ti elementi poudarijo 
športni značaj in atletski oblikovalski jezik vašega vozila. Idealno za individualiste, ki  
znajo ceniti izrazit dizajn.

Odločite se za ekstravaganten luksuz: z dvobarvno notranjostjo designo dobi potniška 
kabina vašega vozila ekspresivno in individualno noto. Bengalsko rdeči elementi so v 
napetem kontrastu s črnimi predeli, kakovostni materiali pa so mojstrsko ročno obdelani.



DYNAMIC BODY CONTROL
Eno podvozje, tri nastavitve: s podvozjem DYNAMIC BODY CONTROL sami izbirate med maksimalno okretnostjo  
in največjim udobjem blaženja. Primerno cestišču in osebnemu načinu vožnje. Nizko podvozje in športno neposredno 
krmiljenje ponujata najboljše pogoje za posebno dinamičen način vožnje. Podvozje DYNAMIC BODY CONTROL je  
opremljeno z zvezno nastavljivim blaženjem za sprednjo in zadnjo premo. Sistem brezstopenjsko uravnava karakteristiko 
blaženja vsakega kolesa ob upoštevanju lastnosti motorja, menjalnika in krmiljenja in jo tako prilagaja vozni situaciji,  
hitrosti in stanju cestišča. Zaradi te spremenljive nastavitve lahko med potjo uživate v prijetni in udobni vožnji ter izjemni 
vozni dinamiki.

DRUGE ODLIKE

S pritiskom tipke športno nastavitev preprosto spremenite  
v udobno. To omogoča stikalo za sistem DYNAMIC SELECT v 
povezavi z enim od podvozij DYNAMIC BODY CONTROL ali  
AIR BODY CONTROL.



Vsekolesni pogon 4MATIC
Naj bo v mestu, na podeželskih cestah ali na avtocesti: s stalnim vsekolesnim pogonom 
Mercedes-Benz boste vedno potovali z občutkom varnosti. Sistem skrbi za boljši oprijem 
med speljevanjem in pospeševanjem, še posebej na slabših cestah. Osnova za to je  
popolna uigranost pogona 4MATIC z elektronskimi zavornimi, nadzornimi in trakcijskimi 

sistemi ABS, ESP® in 4ETS. Vsekolesni pogon je vedno aktiven in za posredovanje ne 
potrebuje odzivnega časa. Zlasti na mokrih, zasneženih ali poledenelih cestah je mogoče 
čutiti izboljšano stabilnost vožnje in ohranjanja smeri.



Brez kompromisov
Vsak Mercedes-AMG je edinstvena mojstrovina z razpoznavnim značajem. Kar združuje naše prestižne 
in športne avtomobile, je njihov neukrotljivi športni duh. Njihova strast za vrhunsko učinkovitost. 
Ta se razvije, ko se inženirsko znanje sreča s čisto posebno naravnanostjo: stanjem duha AMG. 
Prepričani smo, da je za doseganje novih ciljev treba presegati meje. Nič ni nemogoče. Meje 
ustvarjajo ljudje in ljudje so tudi tisti, ki jih presegajo. S tako naravnanostjo ustvarjamo 
izjemno zmogljivost za avtomobilistični šport – pa tudi za cesto. 

Dobrodošli v svetu AMG.

www.mercedes-amg.com





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 Bencinski motorji

C 220 d C 220 d 4MATIC C 300 d C 180 C 200 C 200 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.497 1.497 1.497

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 115 [156] / 5.300-6.100 135 [184] / 5.800-6.100 135 [184] / 5.800-6.100

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

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 233 3 228 3 250 3 222 3 235 3 230 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 5,6 5,8 6,1 8,4 8,6 9,2

zunaj naselja 4,3 4,5 4,2 5,4 5,1 5,5
kombinirana 4,8 5 4,9 6,5 6,4 6,9

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 131-127 139-131 143-130 158-149 156-146 168-157

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

C 300 C 300 4MATIC C 400 4MATIC
Mercedes-AMG 
C 43 4MATIC

Mercedes-AMG 
C 63

Mercedes-AMG 
C 63 S

Gibna prostornina (cm3) 1.991 1.991 2.996 2.996 3.982 3.982

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 190 [258] / 5.800-6.100 190 [258] / 5.800-6.100 245 [333] / 5.250-6.000 287 [390] / 6.100 350 [476] / 5.500-6.250 375 [510] / 5.500-6.250

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  6,2 6,3 5,2 4,8 4,2 4,1

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 280 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 8,3 8,6 10,4 12,7 14,1 14,1

zunaj naselja 5,2 5,4 6,2 7,5 8,0 8,0
kombinirana 6,3 6,5 8,0 9,5 10,4 10,4

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 158-144 165-150 193-182 223-217 236-236 236-236

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



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, 10. 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 prodajalec 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“.


