
Razred E karavan in All-Terrain



Prostor, udobje, varnost in inovacije – s temi vrlinami novi karavan razreda E še naprej navdušuje, 
hkrati pa tudi z izjemno športnostjo. Bolj dinamično oblikovanje, napredne varnostne funkcije, digitalni 
kokpit, MBUX in prefinjene funkcije udobja ponovno postavljajo merila za luksuzni razred.

Narejen, da izboljša vaš vsakdan





Za dinamičnim in elegantnim zadkom novega karavana razreda E se skriva edinstvena značilnost: 
obilen prtljažni prostor. Večje predmete lahko prevažate tudi brez sklopljenih zadnjih sedežev.  
A karavan ni le funkcionalen: dvodelne zadnje luči in športna kolesa dajejo vozilu privlačen videz.

Velika loputa, veliko prostora







Osrednji del notranjosti novega karavana: digitalni kokpit. Vozilo je mogoče upravljati tako  
intuitivno kot pametni telefon prek multimedijskega zaslona visoke ločljivosti. Del koncepta 
upravljanja: nov, visokokakovosten večfunkcijski volan s tremi kraki. Medijski zaslon in zaslon  
v kokpitu je mogoče upravljati prek senzorskih območij.

Sanjska notranjost



Mercedes-Benz je imel kot pionir na področju varnosti vedno pomembno vlogo. Nova generacija 
sistemov za pomoč vozniku poudarja ta sloves: inovacije na področju varnosti, kot so aktivni 
asistent za ohranjanje razdalje, asistent za mrtvi kot ali aktivni zavorni asistent s funkcijo za  
križišče, postavljajo nove standarde.

Inovativni varnostni koncept novega 
karavana razreda E





Mercedes-Benz nenehno razvija nove in pionirske pogonske tehnologije. Naš cilj  
so učinkoviti in varčni motorji brez izgube udobja. Rezultat našega doslednega  
razvojnega dela: močni hibridni motorji, ki utirajo pot prihodnosti brez emisij in že  
danes obogatijo naše mobilno življenje. 

Nismo na novo odkrili kolesa. 
Ampak način, kako se vrti.





V karavanu razreda E številne funkcije skrbijo za vaše udobje. V središču so paketi 
ENERGIZING, v katerih so različne funkcije udobja, kot so masažni sedeži, zračno  
hlajenje, glasba/zvok ali ambientna osvetlitev, združene v individualno dostopne  
prednastavitve. Za prvovrsten zvok poskrbi sistem za prostorski zvok Burmester®.

Razvajanje s pritiskom gumba





Dež, blato, sneg? Nobenih težav za novi karavan razreda E All-Terrain. Različne 
lastnosti ves čas zagotavljajo potreben pogon. Posebni poudarki: upravljanje  
podvozja AIR BODY CONTROL, inteligentni sistem vsekolesnega pogona 4MATIC, 
vozni način All-Terrain ter občutno večja oddaljenost od tal.

Zbogom, slabo vreme





MBUX
V nov karavan razreda E je prispela prihodnost. Kokpit: opremljen z digitalnimi, visokoločljivimi in prilagodljivimi multimedijskimi  
prikazovalniki. Navigacija: kombinacija razširjene resničnosti in slike v živo. Upravljanje: z inteligentnim govornim asistentom MBUX 
je to mogoče z govorom ali kretnjami. Občutek pa: vau!



Da boste obdržali pregled tudi, ko je dogajanje v prometu zapleteno, razširjena resničnost MBUX za navigacijo povezuje virtualni 
svet z resničnim. Tehnologija združuje grafične navigacijske in prometne informacije s prenosom slike v živo. Tako boste prišli na cilj 
hitro, varno in sproščeno.

Razširjena resničnost MBUX za navigacijo



Legendarni zvočni sistemi Burmester® so svetovno znani po prvovrstnem zvoku. V novem 
karavanu razreda E je visokozmogljive zvočnike mogoče posebej optimizirati za sprednje 
in zadnje sedeže. Rezultat: še bolj intenzivno slušno doživetje.

Prilagodljivi žarometi MULTIBEAM LED se z individualno nadzorovanimi LED-diodami  
hitro odzivajo na dogajanje v prometu. Z dolgimi lučmi ULTRA RANGE se poveča doseg 
svetlobnega snopa na zakonsko dovoljeno maksimalno dolžino.

Sistem za prostorski zvok Burmester®Novi žarometi MULTIBEAM LED



Pokrov prtljažnika EASY-PACK Ambientna osvetlitev
Pokrov prtljažnika EASY-PACK omogoča še preprostejše natovarjanje in raztovarjanje  
prtljažnega prostora. Odpiranje in zapiranje prtljažnega prostora preprosto začnite  
s pritiskom gumba, postopek pa lahko kadar koli s ponovnim pritiskom upravljalnega  
elementa tudi prekinete.

Popolnoma prilagodite vzdušje v potniški kabini svojemu okusu ali trenutnemu razpolo-
ženju. 64-barvna ambientna osvetlitev ustvarja navdušujoče kombinacije barv, ki se lahko 
dinamično spreminjajo ali osvetljujejo več predelov z različnimi barvami.



Individualnost in športnost serijsko: že osnovna različica daje vašemu razredu E privlačno 
zunanjost AVANTGARDE. S tem prideta dinamika in eleganca vašega vozila še bolj do  
izraza. Kombinacija vseh oblikovalskih elementov poskrbi za izjemno zaželeno vozilo.

Pokažite, da sta vam pomembna eleganca in prestiž: z zunanjostjo EXCLUSIVE se  
zanašate na klasično obliko Mercedes-Benz in elegantne poudarke v kromu. Prepletanje 
vseh elementov daje plemenit celoten vtis.

EXCLUSIVEAVANTGARDE



Pokažite, da vam je pomembna športnost: z neodvisnim oblikovanjem opreme AMG Line 
se odločite za sodoben dizajn in izjemno dinamiko. Prepletanje vseh elementov daje  
ekspresiven celoten vtis. Nižje spuščeno podvozje jasno poudarja ta vtis – obljublja pa 
tudi veliko užitka v vožnji.

AMG Line
Z nočnim paketom je športna zunanjost še bolj ekspresivna. Za to poskrbijo številni  
elementi v črni barvi ali črni barvi z visokim sijajem. Glede na lakiranje s tem nastanejo 
kontrasti ali tekoči prehodi. Vseeno, kako: vsekakor to vedno pomeni opazen plus za 
vašo individualnost.

Nočni paket



Naš cilj: manj emisij. Pri tem pa ledino orjejo inteligentne hibridne tehnologije z varčnimi motorji z notranjim 
zgorevanjem in učinkovitimi električnimi pogoni. Tako se lahko po mestu peljete brez emisij, na dolgih vožnjah 
pa boste še vedno deležni največjega udobja.

Hibridni napad



Udobno ali športno – s podvozjem AIR BODY CONTROL lahko podvozje karavana razreda E nastavite  
povsem po svojih željah. Ne glede na to, kateri način izberete prek upravljanega gumba: užitek v vožnji  
je vključen v vsakega.

Podvozje AIR BODY CONTROL



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

Narejen, da izboljša noč
Karavan razreda E Mercedes-AMG





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

E 200 d E 220 d E 220 d 4MATIC E 220 d 4MATIC All-Terrain

Gibna prostornina (cm3) 1.598 1.950 1.950 1.950

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 118 [160] / 3.800 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800

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

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 217 3 235 3 233 3 231 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 5,3 5,8 6,4 6,9

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

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 132-124 135-128 149-140 156-153

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

E 300 de E 300 de 4MATIC E 400 d 4MATIC E 400 d 4MATIC All-Terrain

Gibna prostornina (cm3) 1.950 1.950 2.925 2.925

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 225 [306] / 3.800 225 [306] / 3.800 243 [330] / 3.600-4.200 243 [330] / 3.600-4.200

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

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 250 3 230 3 250 3 250 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju - - 8,4 8,2

zunaj naselja - - 5,1 5,7
kombinirana 1,6 1,7 6,3 6,6

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 42-42 44-44 174-166 177-174

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



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.

Bencinski motorji

E 200 E 200 4MATIC E 200 4MATIC All-Terrain E 300 E 300 e

Gibna prostornina (cm3) 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 145 [197] / 5.500-6.100 145 [197] / 5.500-6.100 145 [197] / 5.500-6.100 190 [258] / 5.500-6.100 235 [320] / 5.500

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

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 231 3 225 3 225 3 250 3 245 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 9,1 9,5 9,8 9,1 -

zunaj naselja 5,6 5,9 6,3 5,6 -
kombinirana 6,9 7,2 7,6 6,9 1,9

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 168-158 175-166 177-173 168-158 44-44

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

E 450 4MATIC E 450 4MATIC All-Terrain
Mercedes-AMG 
E 53 4MATIC+

Mercedes-AMG 
E 63 4MATIC+

Mercedes-AMG 
E 63 S 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 2.999 2.999 2.999 3.982 3.982

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 270 [367] / 5.500-6.100 270 [367] / 5.500-6.100 320 [435] / 5.500-6.100 420 [571] / 5.750-6.500 450 [612] / 5.750-6.500

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

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

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 11,2 11,6 11,7 15,8 15,8

zunaj naselja 6,4 6,7 7,0 9,5 9,5
kombinirana 8,1 8,5 8,7 11,8 11,9

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 198-187 197-194 207-200 270-270 273-271

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 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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Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-0720

Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 13. 3. 2020, 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 kata-
log 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 AG.
www.mercedes-benz.si

Mercedes-Benz AG 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 vozila Mercedes-Benz podpirate gibanje „Laureus Sport for Good“.


