
Razred C T-model



Novi T-model razreda C pooseblja sodobno razkošje, ki vas bogati  
vsak dan. Napredno oblikovanje, napredno udobje in inovativne  
tehnologije. Najbolje, da ga odkrijete sami.

Dobrodošli v območju udobja







Zunanjost združuje eleganco s športnostjo in funkcionalnostjo. Oblikovanje  
novega T-modela razreda C Mercedes-Benz se odlikuje z dinamičnimi proporci, 
skulpturiranimi površinami in visoko funkcionalnostjo. Kjer se športnost sreča  
z razkošjem. Oblikovna popolnost oblikovanja: zadek z dvodelno zadnjo lučjo.

Močna izraznost





Notranjost novega T-modela razreda C postavlja merila. Značilno za  
Mercedes-Benz: kakovostni materiali vam dajejo razkošen občutek  
sprostitve. Najsodobnejša tehnologija: digitalni kokpit. Vzpostavite  
interakcijo s svojim vozilom intuitivno na dotik.

Vaš kraj za upočasnjevanje





Suveren. Napreden. Novi motorji T-modela razreda C zagotavljajo dinamično učinkovi-
tost pri manjših emisijah CO2. Odkrijte 4-valjne dizelske in bencinske motorje. Vgrajeni 
zaganjalnik-generator druge generacije prvič prevzema funkcijo hibridnega dodatnega 
motorja za več zmogljivost in navora ter večjo učinkovitost.

Dinamičen in inovativen: pogon





Spočijte se v luksuzni notranjosti T-modela razreda C. Uživajte v udobju. Ob  
številnih odlikah udobja se vam ne bo težko spočiti. Odkrijte masažne sedeže  
z osmimi območji, pakete ENERGIZING ali prilagodljivo ambientno osvetlitev.

Oaza dobrega počutja



Inteligentni varnostni koncept novega T-modela razreda C je napreden.  
Številne inovacije naredijo vsako vožnjo prijetno in varno. Posodobljeni  
paket z asistentom za vožnjo razmišlja z vami. In predvsem: na vas. Zračna 
blazina na sredini ter stranski sistem PRE-SAFE® Impuls sta dodatni  
varnostni funkciji, ki vas lahko zaščitita.

Območje obdobja, ki vas ščiti





Območje udobja, v katerem se lahko povsem sprostite. Še posebej v stresnih situacijah v koloni.  
Inovativni varnostni in asistenčni sistemi novega T-modela razreda C vam pri tem pomagajo.  
Napredni stranski sistem PRE-SAFE® Impuls in paket z asistentom Plus za vožnjo vas pomirjajo  
v vsaki prometni situaciji.

Misli z vami. In predvsem: na vas.



Napredno glasovno upravljanje in multimedijski sistem, ki se uči od vas in z vami. Nadgradnja  
inovativnega upravljalnega sistema MBUX spremeni vaš novi T-model razreda C v digitalno  
območje udobja. Sem sodijo tudi napredne funkcije, kot je videoposnetek z razširjeno resničnostjo 
za navigacijo ali večji projekcijski zaslon head-up.

Sodobno razkošje: digital first



DIGITAL LIGHT v visoki ločljivosti se optimalno prilagaja vsaki situaciji in hkrati 
skrbi za več udobja. Različne osvetlitvene funkcije se odzivajo na okolje in druge 
udeležence v prometu ter omogočajo idealne svetlobne pogoje.

DIGITAL LIGHT s funkcijo projekcije Pokrov prtljažnika EASY-PACK
Serijsko v novem T-modelu razreda C: pokrov prtljažnika EASY-PACK. Z njim  
boste uživali v občutno večjem udobju pri natovarjanju in raztovarjanju. Udobno 
natovarjanje in razkladanje vozila ob pritisku na gumb. Pokrov prtljažnika se  
odpre ali zapre samodejno.



Paketi ENERGIZING
Paketi ENERGIZING povečajo vaše dobro počutje med vožnjo. Različni komfortni 
sistemi so v vozilu povezani in se individualno prilagajajo vašemu stanju: tako  
telesnemu kot tudi umskemu. Tako vas novi razred C na primer podpira pri mono-
tonih ali stresnih situacijah pri vožnji.

Po meri in blagodejni: sedeži vključujejo številne možnosti nastavitev z ekskluziv-
nimi dodatki za dobro počutje. Ergonomski detajli omogočajo popolnoma pri-
lagojen položaj sedeža: napihljive stranske blazine skrbijo za intenziven oprijem  
s strani. Prijetne masažne funkcije z do šestimi različnimi programi spremenijo 
vsako vožnjo v užitek.

Sedeža za nastavitev več položajev  
za voznika in sovoznika



Z opremo AVANTGARDE za zunanjost in notranjost poudarjate individualnost in 
športnost svojega vozila – in tako nedvomno pokažete, da cenite sodobno visoko 
kakovost. Uigranost oblikovalskih elementov za zunanjost daje vtis izrednega in 
markantnega vozila. Nižje spuščeno podvozje nudi idealno ravnovesje dinamike, 
udobja in varnosti. Avantgardni poudarki v izrazito zasnovani notranjosti z ambi-
entno osvetlitvijo vas bodo vsak dan znova razveseljevali.

Serijska zunanjost je lepo oblikovana iz vsake perspektive in stavi na brezčasno 
privlačnost. Markantni oblikovni elementi so izbokline na pokrovu motorja, viso-
kozmogljivi žarometi LED in 43,2-centimetrska (17-palčna) platišča iz lahke kovine. 
S serijsko notranjostjo stavite na brezčasno privlačnost. Kakovostna notranja 
osvetlitev in obsežne možnosti odlaganja prinašajo udobje, značilno za znamko, 
že v serijsko opremo.

Različica opreme AVANTGARDE Serijska oprema



Izrazito oblikovanje opreme AMG Line daje zunanjosti in notranjosti razreda C 
športno ekskluziven pridih. S to opremo se jasno opredelite za močno obliko-
vanje. Tehnične lastnosti vam poleg tega ponujajo tudi opazno več užitka v vožnji, 
med drugim z agilnim športnim podvozjem s športnim neposrednim krmiljen-
jem (ni na voljo za vozila s tehnologijo plug-in hibrid). V notranjosti na prvi pogled 
pokažete, kaj je za vas pomembno: do najmanjše podrobnosti dinamičen in  
ekskluziven ambient.

Nočni paket poudarja videz vozila: veliko elementov zunanjosti je črne barve.  
To poudari športni značaj in posebno individualnost vašega vozila. Vi pa pokažete 
smisel za ekspresiven dizajn in ekskluzivno športnost.

AMG Line Nočni paket



Eno podvozje – tri nastavitve: s podvozjem z nastavljivim prilagodljivim blaženjem lahko izbirate med največjo  
okretnostjo in visokim udobjem blaženja. Primerno cestišču in osebnemu načinu vožnje. Krmilo zadnje preme 
poskrbi, da je vozilo hkrati bolj prilagodljivo v vsakdanjem življenju in stabilnejše pri večjih hitrostih.

Udobje v kombinaciji z okretnostjo in užitkom v vožnji



Naš cilj: manj emisij in več učinkovitosti. To nakazujejo motorji z notranjim zgorevanjem z vgrajenim zaganjalnikom- 
generatorjem z močjo do 15 kW in 200 Nm več navora.

Trajnostno učinkoviti pogoni z vgrajenim zaganjalnikom-generatorjem



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 300 d C 200

Gibna prostornina (cm3) 1.993 1.993 1.496

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 147 [200] / 4.200 195 [265] / 4.200 150 [204] / 5.800-6.100

Pospešek z 0 na 100 km/h (s) 7,4 5,8 7,5

Največja hitrost,  
pogojena s konstrukcijo (km/h)

242 3 250 3 240 3

Poraba goriva4 (l/100 km)

v naselju 6,8 6,9 8,8
zunaj naselja 4,0 4,0 4,8
kombinirana 5,0 5,1 6,3

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 168-160 169-161 184-172

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 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. 3. 2021, 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 pred-
meta 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 Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.si

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-0321

Že 20 let verjamemo, da lahko šport poveže ljudi in jih na edinstven način motivira. Milijonom otrok 
in mladih smo omogočili nujno potreben dostop do naših programov podpore, da bodo lahko 
svoje življenje spremenili na bolje. Programi, ki jih podpiramo skupaj s fundacijo Laureus Sport for 
Good, so usklajeni s cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj in so del vznemirljivega, veli-
kega svetovnega gibanja za pozitivne spremembe v svetu. Z nakupom vozila Mercedes-Benz 
podpirate gibanje „Laureus Sport for Good“.


