
Razred C kupe





Kupe razreda C odraža tudi naš odnos: pri nas ne poznamo počitka,  
naša inovativnost se mora vedno znova dokazovati.

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





Kupe razreda C navdušuje z do popolnosti natreniranim telesom. Dinamične linije in gladke, 
mišičaste površine pomenijo obliko športnega kupeja v najčistejši obliki. Izraziti slogovni  
elementi, na primer novi odbijač in serijska diamantna maska hladilnika, dajejo vozilu tudi  
močan individualen značaj.

Razred C v najbolj športni obliki



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 po eni strani pomeni osupljiv pospešek, po drugi strani pa neslišno drsenje  
v načinu jadranja z manjšo porabo goriva. Zato se bencinski motor inteligentno napaja 
z električnim tokom prek integriranega zaganjalnika-generatorja.

Kupe razreda C  
je pripravljen na podvige





Kupe razreda C je prava oblikovalska legenda, ki postavlja nova merila v svojem  
razredu. Z ekskluzivno dodatno opremo designo lahko še bolj oplemenitite in  
individualizirate videz in udobje. Impresivno lakiranje in zelo kakovostna estetika 
notranjosti vas bosta navdušila.

Individualnost v najlepši obliki





Mercedes-Benz Intelligent Drive
V prometni konici, na dolgih nočnih vožnjah ali na cestah, ki jih  
ne poznate – vaš razred C vas zlasti v stresnih situacijah občutno  
razbremeni. 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. Da dosežete svoj cilj pred-
vsem varno, a tudi bolj sproščeno.

Sistem COMAND Online
S sistemom COMAND Online, ki je v kokpit brezhibno integrirana 
vrhunska navigacija v Mercedesovem slogu, pridete na cilj hitreje in 
obenem prizanesete svojim živcem. S prometnimi informacijami  
Live Traffic in komunikacijo Car-to-X se lahko na primer preprosto  
ognete zastojem in možne vire nevarnosti zaznate še hitreje.



Integracija pametnega telefona

Brezžični sistem polnjenja  
za prenosne naprave

Integracija pametnega telefona poveže mobilni telefon prek aplikacij 
Apple CarPlayTM in Android Auto z informacijsko-razvedrilnim sistemom. 
Tako udobno dostopate do najpomembnejših aplikacij, ki jih uporablja 
vaš pametni telefon. Hitro in preprosto lahko uporabljate tudi aplikacije 
tretjih ponudnikov, kot npr. Spotify.

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.



Krmiljenje udobja ENERGIZING bo z inteligentno kombinacijo komfortnih funkcij, kot so 
klimatska naprava, osvetlitev in odišavljenje, vaše vozilo spremenilo v pravo oazo dobrega 
počutja. Šest vrhunsko kombiniranih programov, ki jih je mogoče preprosto vklopiti, vam 
bo pomagalo pri sprostitvi ali vas poživilo na daljših vožnjah.

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

Krmiljenje udobja ENERGIZINGAmbientna osvetlitev



Žarometi MULTIBEAM LED
S tem paketom lahko obvladujete tudi parkiranje na ozkih parkirnih mestih. Udobno:  
aktivni asistent za parkiranje vam poišče parkirno mesto in vam nato pomaga še pri  
parkiranju. „Več sproščenosti“ je geslo kamere za vzvratno vožnjo, ki vam s pregledom 
nad prostorom za vozilom pomaga, da se izognete dragim poškodbam pločevine.

Za popolno vidljivost: prilagodljivi žarometi MULTIBEAM LED se z individualno nadzoro-
vanimi 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.

Paket za parkiranje s kamero za vzvratno vožnjo



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 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.

Program designo ponuja zelo kakovostna zunanja lakiranja, ki jim ni para. Le še izbrati 
morate med bolj vpadljivimi kovinskimi lakiranji in lakiranji bright s še posebej kakovostnimi 
efektnimi pigmenti. Vrhunsko udobje sedenja in dovršena estetika sta osrednja misel 
naše filozofije notranjosti.



DYNAMIC BODY CONTROL
Eno podvozje, tri nastavitve: s podvozjem DYNAMIC BODY CONTROL sami izbirate med maksimalno okretnostjo in največ-
jim udobjem blaženja. Primerno cestišču in osebnemu načinu vožnje. Nizko podvozje in športno neposredno krmiljenje 
ponujata najboljše pogoje za še posebej 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.



PODVOZJE AIR BODY CONTROL

Podvozje AIR BODY CONTROL z brezstopenjskim uravnavanjem 
blaženja omogoča posebej prilagodljivo kotaljenje vsakega kolesa 
posebej. Tako se boste vozili izredno udobno, varovali svoj hrbet 
pred obremenitvami, ki jih je mogoče preprečiti, in prispeli na cilj 
bolj spočiti. Poleg tega se podvozje samodejno prilagaja različni 
natovorjenosti vozila.

Vsekolesni pogon 4MATIC
Vsekolesni pogon 4MATIC se predvsem v slabih cestnih razmerah izkaže z boljšo trakcijo in stabilnostjo vožnje.  
Pravi plus za varnost na mokri cesti, pri snegu in poledici. In zanesljiva osnova za športno vožnjo.



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

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

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

Dizelski motorji Bencinski motorji

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

Gibna prostornina (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.950 1.497 1.497

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

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

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 240 3 233 3 250 3 250 3 223 3 239 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 5,3 5,6 6,0 6,9 8,2 8,3

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

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 124-117 134-125 136-124 148-136 152-144 148-138

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

C 200 4MATIC 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) 1.497 1.991 1.991 2.996 2.996 3.982 3.982

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 135 [184] / 5.800-6.100 190 [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)  8,4 6 6 4,9 4,7 4 3,9

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 234 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 290 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 9,0 7,9 8,5 10,2 12,4 14,0 14,0

zunaj naselja 5,2 4,8 5,2 5,9 7,2 7,8 7,8
kombinirana 6,6 6,0 6,4 7,7 9,2 10,1 10,1

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 159-148 150-136 159-145 186-176 217-211 230-230 230-230

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

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

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“.


