
C-Klasse sedan



Det gælder ikke om at være bedre end andre. Det gælder om at blive bedre, end man  
selv er. Det er det, der tæller. I sport og ude på vejene. C-Klassen er berømt for sine  
perfekte proportioner, sin komfort, sin kvalitet og sin trang til altid at overgå sig selv,  
hver eneste dag og på hver eneste køretur.

Never stop improving.



Trangen til at komme fremad står skrevet i ansigtet på den ny C-Klasse sedan.  
Det reviderede frontdesign udstråler dynamik og modernitet. Alt efter udstyr  
er stødfangerne udført i nyt design, med skinnende elegante kromelementer og 
med fascinerende LED-forlygter. 

I topform 
når det gælder.



I den ny C-Klasse sedan kan du forvente perfekte træningsbetingelser: Det nye rat med 
touch control-knapper og alt efter udstyr fuldt digitale instrumenter og større skærme  
inklusive en ny multimediesystem-generation skaber betingelserne for yderst individuel  
og moderne betjening.

Når alt føles perfekt, er der  
kun én vej frem:  
Nemlig at gøre det endnu bedre.



Den ny C-Klasse sedan har et sanseligt klart design, som gør den ekstremt attraktiv. Det 
motiverer imidlertid blot vores designere til at optimere designet yderligere. Nyt lysdesign, 
nye skørter, nye farver og materialer skaber endnu mere af den dynamik og modernitet, 
som er så typisk for C-Klassen.

Kultiveret 
sportslighed.



Boostet performance.  
Elektrisk, naturligvis.

Oplev en ny slags komfort, som gør dig afslappet og rolig, men som også aktiverer og  
stimulerer. Blot ved et tryk på en knap – det får du med ENERGIZING komfortstyring som 
ekstraudstyr. Et interiør-highlight i den ny C-Klasse. 

Skift fra sedan til sportsvogn – blot ved at trykke på en knap. Den justérbare DYNAMIC BODY 
CONTROL undervogn, der fås som ekstraudstyr, kan du afstemme personligt til at være  
lige fra udpræget komfortabel til sportsligt stram. Hertil kan du vælge en ny benzinmotor med 
EQ Boost. En elektrisk startgenerator genererer blandt andet ekstra drejningsmoment – den  
såkaldte boost-effekt.



Mercedes-Benz Intelligent Drive. Digitalt cockpit.
Uanset om du kører i myldretiden, på lange ture i mørke eller på 
ukendte strækninger. Din ny Mercedes-Benz C-Klasse sedan aflaster 
dig netop mærkbart i stressede situationer. Det skyldes et koncept, 
som gør hver eneste køretur i en Mercedes-Benz sikker og enestående: 
Mercedes-Benz Intelligent Drive. Fordi den tid, du tilbringer bag rattet,  
er din tid. Tid til afslapning. Tid til at lade op. Så du først og fremmest 
når sikkert, men også afslappet frem til dit bestemmelsessted.

Smartphone-integreringen får mobiltelefonen til at smelte sammen 
med bilens mediesystem ved hjælp af Apple CarPlayTM og Android 
Auto. Det giver dig komfortabel adgang til de vigtigste funktioner i din 
smartphone. Du kan også nemt og hurtigt bruge apps fra tredje-
partsudbydere som f.eks. Spotify®.

PRÆSTATIONSFREMMENDE KOMFORT OG FORBILLEDLIG SIKKERHED

Førerassistentpakke Plus: En ny generation af stereokameraer og radarsensorer muliggør 
hjælp til føreren på et højt niveau – både med at overholde fartgrænser eller afstand og holde 
bilen i sporet samt ved autonom opbremsning.

Det særdeles innovative system PRE-SAFE® Sound kan generere målrettet støj i bilens højttalere, 
som udløser en beskyttelsesrefleks inde i øret. Det afbryder høresansen kortvarigt og beskytter 
således mod de høje kollisionslyde.

360° kameraet viser bilens omgivelser hele vejen rundt i multimediesystemets display.

DIN ADGANG TIL MERCEDES-BENZ’ DIGITALE VERDEN

Mercedes me connect skaber en fascinerende forbindelse mellem dig selv, din smartphone 
og din Mercedes-Benz. Uanset om du er ude at køre eller sidder derhjemme, kan du med  
Mercedes me connect nemt tjekke vigtige bildata som kilometerstand, dæktryk og tankniveau 
online enten i Mercedes me Portal eller i Mercedes me App. Tjenester som telediagnose,  
administration af serviceeftersyn samt ulykkes- og havarihåndtering giver dig netværksintegreret 
sikkerhed. 

Med det fuldt digitale instrumentdisplay med visningstyperne „Klassisk“, „Progressiv“ og 
„Sportslig“ kan du selv bestemme, hvilke oplysninger der er vigtige for dig, og hvordan de  
skal vises. Displayet på 31,2 cm (12,3") leverer et knivskarpt billede, som er nemt at aflæse 
under alle lysforhold.

Mediedisplayet i høj opløsning og i formatet 16 : 9 med en skærmdiagonal på 10,25" giver din 
bils kabine et særdeles eksklusivt udtryk. Takket være den høje opløsning på 1.920 x 720 pixels 
kan du nyde en fantastisk billedkvalitet med knivskarp visning af alt infotainment-indhold.

Trådløs opladning til mobile enheder: Få opladningstid ud af køretiden – det kræver blot,  
at du lægger din smartphone på sin faste plads i midterkonsollen, så bliver den opladet trådløst. 
Uanset model og mærke oplades alle smartphones med Qi-standard trådløst.



Surroundsound og optimal lyd på alle bilens siddepladser: Burmester® surroundsound-
systemet giver musikfans en oplevelse uden sidestykke inden for dette bilsegment.  
Du kan indstille lyden helt efter egne præferencer og individuelt alt efter musiktype –  
og på den måde opnå en ekstraordinær høj lydkvalitet næsten som i en koncertsal.

Head-up-displayet forvandler forruden til et digitalt cockpit. Dermed bevarer du altid  
fokus på vigtige oplysninger om trafikken og har samtidig din fulde opmærksomhed på 
vejen foran dig. For en fokuseret og sportslig kørefornemmelse.

Burmester® surroundsoundsystem.Head-up-display. Panoramasoltag.
Iscenesæt interiøret i din bil helt efter egne præferencer eller dit aktuelle humør. Ambiente-
belysningen har totalt 64 farver at vælge imellem og nærmest ubegrænsede muligheder 
for at iscenesætte lyset, så du altid kan finde den passende farve til enhver situation.

Uanet om det er åbent eller lukket, så giver panoramasoltaget dig en fascinerende friheds-
fornemmelse og skaber en behagelig lys atmosfære inde i kabinen. Også udefra har  
soltagets store glasflade en enestående virkning, fordi det giver eksteriøret et luftigt og 
ekslusivt udtryk.

Ambientebelysning.



Standardudstyret. Udstyrslinjen EKSKLUSIV.Udstyrslinjen AVANTGARDE. AMG.
Som standard er eksteriøret smukt at se på uanset synsvinklen. Der er fokuseret på at skabe 
et harmonisk samspil mellem designelementerne – for at opnå et stilfuldt samlet indtryk 
med sportslig finesse. Standard-interiøret er garant for en tidløs attraktiv kabine. De buede 
former, den mørke elegance og de bløde kontraster giver et stilrent samlet indtryk og 
fortolker moderne luksus på en helt ny måde. Standardsæderne med delvis eljustering 
giver en enestående siddekomfort – også på lange køreture.

Med EKSKLUSIV eksteriøret forstærker du din bils elegante udtryk – og du understreger 
samtidig, at stilfuld eksklusivitet er vigtig for dig. Samspillet mellem designelementerne 
skaber samlet set et særdeles elegant udtryk. Vælg EKSKLUSIV interiør for at vise, hvad der 
er vigtigt for dig: Maksimal elegance og førsteklasses kvalitet ned i den mindste detalje. 
Hver eneste dag vil du kunne glæde dig over de luksuriøse detaljer og den eksklusive at-
mosfære i kabinen. Du kan fremhæve det flotte interiør yderligere med Kabinelyspakken.

Med AVANTGARDE eksteriøret forstærker du din bils individuelle udtryk – og du under-
streger, at moderne sportslighed er vigtig for dig. Samspillet mellem designelementerne 
skaber en bil med masser af karakter. Med den sænkede undervogn får du den ideelle 
balance mellem dynamik, komfort og sikkerhed. Vælg AVANTGARDE interiør for at vise, hvad 
der er vigtigt for dig: Stilfuld sportslighed, karakteristisk individualitet og førsteklasses 
kvalitet. Du kan fremhæve det flotte interiør yderligere med Kabinelyspakken.

Den udtryksfulde AMG styling giver den ny C-Klasses eksteriør ekstra sportslighed og eks-
klusivitet. Så du kan understrege din præference for powerfuldt design. De særlige tekniske 
specifikationer øger desuden din køreglæde mærkbart, fordi det dynamisk afstemte 
sportsophæng med direkte sportsstyretøj sørger for forstærkede dynamiske egenskaber. 
AMG interiøret tilfører ekstra sportslighed til din bil, som både kan ses og mærkes. Du 
understreger hermed, at du mener det alvorligt, og efterlader ingen tvivl om, hvad der er 
vigtigt for dig, nemlig en dynamisk og eksklusiv fornemmelse ned i den mindste detalje.



DYNAMIC BODY CONTROL.
En undervogn – tre set-ups: Med DYNAMIC BODY CONTROL vælger du selv mellem maksimal dynamik eller høj dæmpnings-
komfort. Passende til ruteføringen og den personlige kørestil. Den sænkede undervogn og det direkte sportsstyretøj giver 
dig de bedste forudsætninger for en ekstra dynamisk kørestil. DYNAMIC BODY CONTROL undervognen er udstyret med 
kontinuerlig justeringsdæmpning på for- og bagakslen. Det trinløse system styrer dæmpningskarakteristikken individuelt 
for hvert enkelt hjul i samspil med motor-, gearkasse- og styretøjsegenskaber – tilpasset til køresituationen, bilens hastig-
hed og vejbanens tilstand. Med den variable afstemning er du garanteret behagelig rejsekomfort og en fremragende 
køredynamik.

ØVRIGE HØJDEPUNKTER

Tryk blot på knappen for at vælge mellem sportslig og komfortabel 
afstemning. Det muliggøres med DYNAMIC SELECT-knappen  
i forbindelse med en af de to tilgængelige undervognsvarianter 
DYNAMIC BODY CONTROL og AIR BODY CONTROL.

Firehjulstræk 4MATIC.
Uanset om du kører i bytrafik, på landevej eller motorvej, så giver det permanente firehjuls-
træk fra Mercedes-Benz dig en sikker fornemmelse ude på vejene. Systemet forbedrer 
traktionen ved igangsætning og acceleration, især på veje med dårlig belægning. Grundlaget 
for dette skabes ved et samspil mellem 4MATIC og de elektroniske bremse-, regulerings- 

og traktionssystemer ABS, ESP® og 4ETS. Firehjulstræksystemet er altid aktivt og kræver 
ingen reaktionstid for at kunne gribe ind. Du kan især mærke den forbedrede køre- og 
sporstabilitet på våde, tilsneede eller tilisede vejbaner.



Ingen kompromiser.
Enhver Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik karakter. Fælles for vores performance 
biler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. En passion for at performe til det 
yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med en helt særlig indstilling: I ægte AMG 
ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte grænser for at opnå nye mål. Vi tager intet for givet. 
For grænser er skabt af mennesker, som lige præcis selv er i stand til at flytte disse grænser. 
Det er vores udgangspunkt for at skabe fremragende performance inden for motorsport – 
og til brug på almindelige veje. 

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com



Tekniske data.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.

Mål.

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Kan bestilles snart. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige  
målemetode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brænd-
stofforbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle salgssteder 
samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. Værdierne 
varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun for Tyskland.  
Du finder flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk
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Dieselmotorer Benzinmotorer

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

Slagvolumen (cm3) 1 598 1.950 1.950 1.950 1.950 1.595 1.497

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 118 [160] / 3.800 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 180 [245] / 4.200 115 [156] / 5.300 135 [184] / 5.800 - 6.100

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 7,9 6,9 6,9 5,9 5,7 8,2 (8,3) 7,7

Tophastighed (km/t.) 226 240 233 250 250 225 239

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel 18,9 17,9 15,9 16,9 16,4 13,5 14,5

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 139 147 164 155 161 166 156

Emissionsklasse5/energiklasse6 A+ A B A B B B

Benzinmotorer

C 200 4MATIC C 300 C 400 4MATIC C 43 4MATIC C 63 C 63 S

Slagvolumen (cm3) 1.497 1.991 2.996 2.996 3.982 3.982

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 135 [184] / 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

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 8,1 5,9 4,9 4,7 4,1 4,0

Tophastighed (km/t.) 234 250 250 250 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel 13,5 13,5 11,6 10,4 19,2 9,1

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 167 166 194 219 247 249

Emissionsklasse5/energiklasse6 B B D D F F



Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 26. februar 2018 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges 
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 
nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 

standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige 
bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 
afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om de gældende love og bestemmelser  
i dit land.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0718

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette 
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af 
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.



C-Klasse stationcar



Never stop improving.
Trangen til at komme fremad står skrevet i ansigtet på den ny C-Klasse 
 stationcar. De ultramoderne LED-forlygter lyser kraftigere, mere præcist og 
mere intelligent end nogensinde før. Og det er blot begyndelsen, for herefter 
 følger elmotorer med optimale effektivitetsværdier. Et fuld digitalt cockpit, de 
nyeste hjælpesystemer og et tryk på en knap, der vil forandre din stemning. 
Mange nyheder, men én ting forbliver den samme: Nemlig den ny C-Klasses 
stræben efter at forbedre sig, hver eneste dag og på hver eneste køretur.



Den ny C-Klasse stationcar forener sportslig stil med generøs rummelighed i sit 
 sidedesign. Den vellykkede skrånende designlinje og den stigende linje fra forhjulet og 
bagud skaber dynamiske lys- og skyggeeffekter. D-stolpens slanke torsodesign giver 
den ny C-Klasse stationcar et ekstraordinært sportsligt udtryk.

I topform 
når det gælder.



Du kan forvente perfekte træningsbetingelser i den ny C-Klasse stationcar: Det nye rat  
med touch control-knapper og alt efter udstyr fuldt digitale instrumenter og større skærme 
inklusive en ny multimediesystem-generation skaber betingelserne for yderst individuel  
og moderne betjening.

Når alt føles perfekt, kan man  
stræbe efter at blive endnu bedre.



Skift fra stationcar til sportsvogn – blot ved at trykke på en knap. Den justérbare 
 DYNAMIC BODY CONTROL undervogn, der fås som ekstraudstyr, kan du afstemme 
personligt til at være lige fra udpræget komfortabel til sportsligt stram. Hertil kan  
du vælge en ny benzinmotor med EQ Boost. En elektrisk startgenerator genererer 
blandt andet ekstra drejningsmoment – den såkaldte boost-effekt.

Boostet performance. 
Elektrisk, naturligvis.



Oplev en ny slags komfort, som gør dig afslappet og rolig, men som også  
aktiverer og stimulerer. Blot ved et tryk på en knap – det får du med ENERGIZING 
komfortstyring som ekstraudstyr. Et interiør-highlight i den ny C-Klasse.

Restituerende 
komfort.



Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Uanset om du kører i myldretiden, på lange ture i mørke eller på 
ukendte strækninger. Din ny Mercedes-Benz C-Klasse stationcar 
 sørger netop for at aflaste dig mærkbart i stressede situationer. Det 
skyldes et koncept, som gør hver eneste køretur i en Mercedes-Benz 
 sikker og enestående: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Fordi den tid, 
du tilbringer bag rattet, er din tid. Tid til afslapning. Tid til at lade  
op. Så du først og fremmest når sikkert, men også afslappet frem til 
dit bestemmelsessted.

Digitalt cockpit.
Smartphone-integreringen får mobiltelefonen til at smelte sammen med 
bilens mediesystem ved hjælp af Apple CarPlayTM og Android Auto. Det 
giver dig komfortabel adgang til de vigtigste funktioner i din smartphone. 
Du kan også nemt og hurtigt bruge apps fra tredjepartsudbydere som 
f.eks. Spotify®.

DIN ADGANG TIL MERCEDES-BENZ’ DIGITALE VERDEN

Mercedes me connect skaber en fascinerende forbindelse mellem dig selv, din smartphone 
og din Mercedes-Benz. Uanset om du er ude at køre eller sidder derhjemme, kan du med 
 Mercedes me connect tjekke vigtige bildata som kilometerstand, dæktryk og tankniveau online 
enten i Mercedes me Portal eller i Mercedes me App. Tjenester som telediagnose, administra-
tion af serviceeftersyn samt ulykkes- og havarihåndtering giver dig netværksintegreret sikkerhed.

Med det fuldt digitale instrumentdisplay med visningstyperne „Klassisk“, „Progressiv“ og 
„Sportslig“ kan du selv bestemme, hvilke oplysninger der er vigtige for dig, og hvordan de  
skal vises. Det 12,3" store display (31,2 cm) leverer et knivskarpt billede, som er nemt at  
aflæse  under alle lysforhold.

Mediedisplayet i høj opløsning og i formatet 16 : 9 med en skærmdiagonal på 10,25" giver din 
bils kabine et særdeles eksklusivt udtryk. Takket være den høje opløsning på 1.920 x 720 pixels 
kan du nyde en fantastisk billedkvalitet med knivskarp visning af alt infotainment-indhold.

Trådløs opladning til mobile enheder: Få opladningstid ud af køretiden – det kræver blot, at  
du lægger din smartphone på sin faste plads i midterkonsollen, så bliver den opladet trådløst. 
Uanset model og mærke oplades alle smartphones med Qi-standard trådløst.

PRÆSTATIONSFREMMENDE KOMFORT OG FORBILLEDLIG SIKKERHED

Førerassistentpakke Plus: En ny generation af stereokameraer og radarsensorer muliggør 
hjælp til føreren på et højt niveau – både med at overholde fartgrænser eller afstand og holde 
bilen i sporet samt ved autonom opbremsning.

Det særdeles innovative PRE-SAFE® Sound kan generere målrettet støj i bilens højttalere, 
som udløser en beskyttelsesrefleks inde i øret. Det afbryder høresansen kortvarigt og beskytter 
således mod de høje kollisionslyde.

360° kameraet viser bilens omgivelser hele vejen rundt i multimediesystemets display.



Surroundsound og optimal lyd på alle bilens siddepladser: Burmester® surroundsound-
systemet giver musikfans en oplevelse uden sidestykke inden for dette bilsegment.  
Du kan indstille lyden helt efter egne præferencer og individuelt alt efter musiktype –  
og på den måde opnå en ekstraordinær høj lydkvalitet næsten som i en koncertsal.

Iscenesæt interiøret i din bil helt efter egne præferencer eller dit aktuelle humør. Ambiente-
belysningen har totalt 64 farver at vælge imellem og nærmest ubegrænsede muligheder 
for at iscenesætte lyset, så du altid kan finde den passende farve til enhver situation.

Burmester® surroundsoundsystem.Ambientebelysning. Bagagerum.
Forlygterne med MULTIBEAM LED-teknologi og ULTRA RANGE-fjernlys beregner permanent 
det optimale lysbillede og belyser vejbanen præcist, lyst og særligt bredt. På denne måde 
ser du endnu hurtigere en fare uden unødigt at måtte blænde andre køretøjer. Desuden 
skåner og aflaster den dagslyslignende lysfarve dine øjne.

Bagagerummet i C-Klasse stationcar har en maksimal volumen på 490 liter og er nemt at 
fylde og tømme. Visse former for ekstraudstyr gør transporten af små og store genstande 
i hverdagen og på længere ture endnu mere fleksibel. EASY-PACK-bagklappen kan åbnes 
og lukkes elektrisk, så det bliver mere komfortabelt at få genstande ind i og ud af bagage-
rummet. Du kan starte åbningen og lukningen ved blot at trykke på en knap, og du kan  
til enhver tid afbryde den igen ved endnu et tryk på knappen.

MULTIBEAM LED-forlyger.



Standardudstyret. Udstyrslinjen EKSKLUSIV.Udstyrslinjen AVANTGARDE. AMG.
Som standard er eksteriøret smukt at se på uanset synsvinklen. Der er fokuseret på at 
skabe et harmonisk samspil mellem designelementerne – for at opnå et stilfuldt samlet 
 indtryk med sportslig finesse. Standard-interiøret er garant for en tidløs attraktiv kabine. 
De buede former, den mørke elegance og de bløde kontraster giver et stilrent samlet 
 indtryk og fortolker moderne luksus på en helt ny måde. Standardsæderne med delvis 
 eljustering giver en enestående siddekomfort – også på lange køreture.

Med EKSKLUSIV eksteriøret forstærker du din bils elegante udtryk – og du understreger 
samtidig, at stilfuld eksklusivitet er vigtig for dig. Samspillet mellem designelementerne 
skaber samlet set et særdeles elegant udtryk. Vælg EKSKLUSIV interiør for at vise, hvad 
der er vigtigt for dig: Maksimal elegance og førsteklasses kvalitet ned i den mindste 
 detalje. Hver eneste dag vil du kunne glæde dig over de luksuriøse detaljer og den eksklusive 
atmosfære i kabinen. Du kan fremhæve det flotte interiør yderligere med Kabinelyspakken.

Med AVANTGARDE eksteriøret forstærker du din bils individuelle udtryk – og du  understreger, 
at moderne sportslighed er vigtig for dig. Samspillet mellem design elementerne skaber 
en bil med masser af karakter. Med den sænkede undervogn  opnår du den ideelle balance 
mellem dynamik, komfort og sikkerhed. Vælg AVANTGARDE interiør for at vise, hvad der 
er vigtigt for dig: Stilfuld sportslighed, karakteristisk individualitet og førsteklasses kvalitet. 
Du kan fremhæve det flotte interiør yderligere med Kabinelyspakken.

Den udtryksfulde AMG styling giver den ny C-Klasses eksteriør ekstra sportslighed og eks-
klusivitet. Så du kan understrege din præference for powerfuldt design. De særlige tekniske 
specifikationer øger desuden din køreglæde mærkbart, fordi det dynamisk afstemte 
sportsophæng med direkte sportsstyretøj sørger for forstærkede dynamiske egenskaber. 
AMG interiøret tilfører ekstra sportslighed til din bil, som både kan ses og mærkes. Du 
understreger hermed, at du mener det alvorligt, og efterlader ingen tvivl om, hvad der er 
vigtigt for dig, nemlig en dynamisk og eksklusiv fornemmelse ned i den mindste detalje.



DYNAMIC BODY CONTROL.
En undervogn – tre set-ups: Med DYNAMIC BODY CONTROL vælger du selv mellem maksimal dynamik eller høj dæmpnings-
komfort. Passende til ruteføringen og den personlige kørestil. Den sænkede undervogn og det direkte sportsstyretøj 
 giver dig de bedste forudsætninger for ekstra dynamisk kørsel. DYNAMIC BODY CONTROL undervognen er udstyret med 
kontinuerlig justeringsdæmpning på for- og bagakslen. Det trinløse system styrer dæmpningskarakteristikken individuelt  
for hvert enkelt hjul i samspil med motor-, gearkasse- og styretøjsegenskaber – tilpasset til køresituationen, bilens hastighed 
og vejbanens tilstand. Med den variable afstemning er du garanteret behagelig rejsekomfort og en fremragende køredynamik.

ØVRIGE HØJDEPUNKTER

Tryk blot på knappen for at vælge mellem sportslig og komfortabel 
afstemning. Det er muligt med DYNAMIC SELECT-knappen  
i forbindelse med en af de to tilgængelige undervognsvarianter 
DYNAMIC BODY CONTROL og AIR BODY CONTROL.

Firehjulstræk 4MATIC.
Uanset om du kører i bytrafik, på landevej eller motorvej, så giver det permanente firehjuls-
træk fra Mercedes-Benz dig en sikker fornemmelse ude på vejene. Systemet forbedrer 
traktionen ved igangsætning og acceleration, især på veje med dårlig belægning. Grundlaget 
for dette skabes ved et samspil mellem 4MATIC og de elektroniske bremse-, regulerings- og 

traktionssystemer ABS, ESP® og 4ETS. Firehjulstræksystemet er altid aktivt og kræver 
 ingen reaktionstid for at kunne gribe ind. Du kan især mærke den forbedrede køre- og 
sporstabilitet på våde, tilsneede eller tilisede vejbaner.



Ingen kompromiser.
Enhver Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik karakter. Fælles for vores performance 
biler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. En passion for at performe til det 
yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med en helt særlig indstilling: I ægte AMG 
ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte grænser for at opnå nye mål. Vi tager intet for givet. 
For grænser er skabt af mennesker, som lige præcis selv er i stand til at flytte disse grænser. 
Det er vores udgangspunkt for at skabe fremragende performance inden for motorsport – 
og til brug på almindelige veje.

Velkommen til AMG’s verden.

www.mercedes-amg.com



Tekniske data.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.

Mål.

Dieselmotorer Benzinmotorer

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

Slagvolumen (cm3) 1 598 1.950 1.950 1.950 1.950 1.595 1.497

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 118 [160] / 3.800 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 180 [245] / 4.200 115 [156] / 5.300 135 [184] / 5.800 - 6.100

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 8,2 7,0 7,4 6,0 6,0 8,4 (8,5) 7,9

Tophastighed (km/t.) 220 233 228 250 250 223 (222) 235

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel 18,2 17,2 15,4 16,4 15,9 13,2 14,1

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 144 152 170 160 165 172 161

Emissionsklasse5/energiklasse6 A A B B B B B

Benzinmotorer

C 200 4MATIC C 300 C 400 4MATIC C 43 4MATIC C 63 C 63 S

Slagvolumen (cm3) 1.497 1.991 2.996 2.996 3.982 3.982

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 135 [184] / 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

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 8,4 6 5,0 4,8 4,2 4,1

Tophastighed (km/t.) 230 250 250 250 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel 13,2 13,2 11,4 10,2 9,0 8,9

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 171 171 199 223 252 253

Emissionsklasse5/energiklasse6 B B D E F F
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1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Kan bestilles snart. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige 
målemetode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle 
 brændstofforbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle 
salgssteder samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige  
biltyper. Værdierne varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder  
kun for Tyskland. Du finder flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.



Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 26. februar 2018 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges 
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 
nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 

standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skatte-
mæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet 
for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om de gældende 
love og bestemmelser i dit land.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0718

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette 
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af 
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.



C-Klasse coupé



Kun de bedste af deres slags har et særligt drive, der får dem til at blive bedre dag  
for dag. Det står skrevet i ansigtet på den ny C-Klasse. De ultramoderne MULTIBEAM 
LED-forlygter og det kraftfuldt sportslige AMG design vil kun én vej: Altid fremad.

Never stop improving.



Det er måden, de optræder på, der gør topatleter til stjerner. Den ny C-Klasse coupé er i topform 
med udstyrslinjen AMG. Med det nye front- og hækskørt ser den endnu mere atletisk ud end 
nogensinde før. Og dette look understreges af innovative MULTIBEAM LED-forlygter samt nye 
lakfarver, f.eks. den sportslige og markante grafitgrå metallak.

I topform 
når det gælder.



Adskillige betjenings- og visningselementer er helt nye: Det nye rat med touch control- 
knapper og alt efter udstyr fuldt digitale instrumenter samt større skærme inklusive en ny  
infotainment-generation skaber betingelserne for yderst individuel og moderne betjening.  
Du kan nu desuden få alle instrumenter animeret med visningstyperne „Klassisk“, „Sportslig“ 
og „Progressiv“.

Innovationskraft 
helt ind i hjertet.



En ny benzinmotor med elektrisk EQ Boost er klar i starthullerne. Den accelererer helt 
uden besvær og har enestående effektivitetsværdier. Den nye undervogn DYNAMIC 
BODY CONTROL er perfekt afstemt til denne motor. Du skal blot trykke på en knap for 
at få et sportsligt stramt set-up og høj komfort.

Klar til toppræstationer.



Den ny C-Klasse coupé vækker begejstring med en perfekt veltrænet krop. De dynamiske 
linjer og de klare muskuløse flader repræsenterer rendyrket sportsligt coupé-design. 
Kraftige stilelementer som den nye stødfanger og den standardmæssige diamantgrill 
skaber desuden en stærk individuel karakter.

Fast fokus på det  
næste bestemmelsessted.



Mercedes-Benz Intelligent Drive
I myldretiden, på lange natkørsler eller på ukendte strækninger. Din  
ny Mercedes-Benz C-Klasse coupé aflaster dig mærkbart i stressede 
situationer som disse. Det skyldes et koncept, som gør hver eneste 
køretur i en Mercedes-Benz sikker og unik: Mercedes-Benz Intelligent 
Drive. Fordi den tid, du tilbringer bag rattet, er din tid. Tid til afslap-
ning. Tid til at lade op. Så du først og fremmest når sikkert, men også 
afslappet frem til dit bestemmelsessted.

Digitalt cockpit.

DIN ADGANG TIL MERCEDES-BENZ' DIGITALE VERDEN

Mercedes me connect skaber en fascinerende forbindelse mellem dig selv, din smartphone 
og din Mercedes-Benz. Uanset om du er ude at køre eller sidder derhjemme, kan du med  
Mercedes me connect tjekke vigtige bildata som kilometerstand, dæktryk og tankniveau  
online enten i Mercedes me Portal eller i Mercedes me appen. Tjenester som telediagnose,  
administration af serviceeftersyn og havarihåndtering giver dig netværksintegreret sikkerhed.

Med det fuldt digitale instrumentdisplay med visningstyperne „Klassisk“, „Progressiv“ og 
„Sportslig“ kan du selv bestemme, hvilke oplysninger der er vigtige for dig, og hvordan de skal 
vises. Det 12,3" store display (31,2 cm) leverer et knivskarpt billede, som er nemt at aflæse 
under alle lysforhold.

Mediedisplayet i høj opløsning og i formatet 16 : 9 med en skærmdiagonal på 10,25" giver din 
bils kabine et særdeles eksklusivt udtryk. Takket være den høje opløsning på 1.920 x 720 pixels 
kan du nyde en fantastisk billedkvalitet med knivskarp visning af alt infotainment-indhold.

Trådløs opladning til mobile enheder: Få opladningstid ud af køretiden – det kræver blot, at 
du lægger din smartphone på dens faste plads i midterkonsollen, så bliver den opladet trådløst. 
Uanset model og mærke oplades alle smartphones med Qi-standard trådløst.

Smartphone integrationen får mobiltelefonen til at smelte sammen 
med bilens mediesystem ved hjælp af Apple CarPlayTM og Android Auto. 
Dermed får du komfortabel adgang til de vigtigste funktioner i din 
smartphone. Du kan også nemt og hurtigt bruge apps fra tredjepartsud-
bydere som f.eks. Spotify®.

PRÆSTATIONSFREMMENDE KOMFORT OG FORBILLEDLIG SIKKERHED

Førerassistentpakke Plus: En ny generation af stereokameraer og radarsensorer muliggør 
hjælp til føreren på et højt niveau – både med at overholde fartgrænser eller afstand og holde 
bilen i sporet samt ved autonom opbremsning.

Det særdeles innovative PRE-SAFE® Sound kan generere støj i bilens højttalere, som udløser 
en beskyttelsesrefleks. Den afbryder høresansen kortvarigt og beskytter således mod de høje 
kollisionslyde.

360° kameraet viser bilens omgivelser hele vejen rundt i multimediesystemets display.



Surround sound og optimal lyd på alle bilens siddepladser: Burmester® surround sound-
systemet giver musikfans en oplevelse uden sidestykke inden for dette bilsegment.  
Du kan indstille lyden helt efter egne præferencer og individuelt alt efter musiktype –  
og på den måde opnå en ekstraordinær høj lydkvalitet næsten som i en koncertsal.

Iscenesæt interiøret i din bil helt efter egne præferencer eller dit aktuelle humør. Ambiente-
belysningen har i alt 64 farver at vælge imellem og nærmest ubegrænsede muligheder  
for at iscenesætte lyset, så du altid kan finde den passende farve til enhver situation.

Burmester® surround soundsystem.Ambientebelysning. MULTIBEAM LED-forlyger.
Uanset om det er åbent eller lukket, giver panoramasoltaget dig en fascinerende friheds-
følelse og skaber en behageligt lys atmosfære inde i kabinen. Også udefra har soltagets 
store glasflade en unik virkning, fordi det giver eksteriøret et luftigt og eksklusivt udtryk.

Forlygterne med MULTIBEAM LED-teknologi og ULTRA RANGE-fjernlys beregner hele tiden 
det optimale lysbillede og belyser vejbanen præcist, kraftigt og ekstra bredt. På den 
måde ser du endnu hurtigere en fare uden at blænde andre køretøjer unødigt. Desuden 
skåner og aflaster den dagslyslignende lysfarve dine øjne.

Panoramasoltag.



Nightpakken. designo interiør.
Mere personlighed – udtryksfuldt design. Nightpakken tilføjer sammen med AMG udstyr 
markante detaljer i eksklusivt sort design. Udstyret fremhæver de sportslige egen-
skaber og det atletiske formsprog. Det perfekte valg for individualisten, der sætter pris  
på markant design.

Er du til ekstravagant luksus, får du udtryksfulde og individuelle detaljer i kabinen  
med det tofarvede designo interiør. Bengalrøde elementer kombineret med sorte  
detaljer skaber dynamiske kontraster. De eksklusive materialer er håndværksmæssigt  
professionelt forarbejdede.

Standardudstyret. AMG.
Spændende og attraktivt design: Eksteriøret har som standard markante stilelementer som 
for eksempel diamantgrill med single-lamel og moderne LED High Performance-forlygter. 
Med den sænkede undervogn får du den perfekte balance mellem dynamik, komfort og 
sikkerhed. Den eksklusivt designede kabine udstråler med sit formsprog og materialevalg 
som standard en forkærlighed for den sportslige livsstil. Sæderne med integreret design 
er et særligt højdepunkt: De sikrer en komfortabel lav siddeposition og giver perfekt  
sidestøtte – og dermed også rendyrket køreglæde.

Den udtryksfulde AMG styling giver C-Klassens eksteriør ekstra sportslighed og eksklusivitet. 
Dermed viser du, at du lægger vægt på kraftfuldt design. De særlige tekniske elementer 
øger desuden din køreglæde mærkbart, fordi det dynamisk afstemte sportsophæng med 
direkte sportsstyretøj sørger for forstærkede dynamiske egenskaber. AMG interiøret tilfører 
ekstra sportslighed til din bil, som både kan ses og mærkes. Du understreger hermed, at 
du mener det alvorligt, og efterlader ingen tvivl om, hvad der er vigtigt for dig, nemlig en  
dynamisk og eksklusiv fornemmelse ned i den mindste detalje.



DYNAMIC BODY CONTROL.
En undervogn – tre set-ups: Med DYNAMIC BODY CONTROL vælger du selv mellem maksimal dynamik eller høj dæmpnings-
komfort. Passende til ruteføringen og den personlige kørestil. Det lave undervognsniveau og det direkte sportsstyretøj 
giver dig de bedste forudsætninger for en særligt dynamisk kørsel. DYNAMIC BODY CONTROL undervognen er udstyret 
med kontinuerlig justeringsdæmpning på for- og bagakslen. Det trinløse system styrer dæmpningskarakteristikken  
individuelt for hvert enkelt hjul i samspil med motor-, gearkasse- og styretøjsegenskaber – tilpasset til køresituationen, 
bilens hastighed og vejbanens tilstand. Med den variable afstemning er du garanteret behagelig rejsekomfort og en 
fremragende køredynamik.

ØVRIGE HØJDEPUNKTER

Tryk blot på knappen for at vælge mellem sportslig og komfortabel 
afstemning. Det muliggøres med DYNAMIC SELECT-knappen  
i forbindelse med en af de to tilgængelige undervognsvarianter 
DYNAMIC BODY CONTROL og AIR BODY CONTROL.

Firehjulstræk 4MATIC.
Uanset om du kører i bytrafik, på landevej eller motorvej, giver det permanente firehjuls-
træk fra Mercedes-Benz dig en sikker fornemmelse ude på vejene. Systemet forbedrer 
vejgrebet ved igangsætning og acceleration, især på veje med dårlig belægning. Grundlaget 
for dette er et perfekt samspil mellem 4MATIC og de elektroniske bremse-, regulerings- 

og traktionssystemer ABS, ESP® og 4ETS. Firehjulstræksystemet er altid aktivt og  
kræver ingen reaktionstid for at kunne gribe ind. Du kan især mærke den forbedrede 
køre- og sporstabilitet på våde, tilsneede eller tilisede vejbaner.



Ingen kompromiser.
Enhver Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik karakter. Fælles for vores performance 
biler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. En passion for at performe til det 
yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med en helt særlig indstilling: Den ægte 
AMG ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte grænser for at opnå nye mål. Vi tager intet  
for givet. For grænser er skabt af mennesker, som også selv er i stand til at flytte disse 
grænser. Det er vores udgangspunkt for at skabe fremragende performance inden for 
motorsport – og til brug på almindelige veje.

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com



Tekniske data.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.

Mål.

Dieselmotorer Benzinmotorer

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

Slagvolumen (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.950 1.595 1.497

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 180 [245] / 4.200 115 [156] / 5.300 135 [184] / 5.800 - 6.100

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 7,0 7,3 6,0 6,0 8,5 7,9

Tophastighed (km/t.) 240 233 250 250 226 239

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel 17,9 16,1 16,9 16,4 13,7 14,5

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 147 162 155 159 166 157

Emissionsklasse5/energiklasse6 A B A B B B

Benzinmotorer

C 200 4MATIC C 300 C 400 4MATIC C 43 4MATIC C 63 C 63 S

Slagvolumen (cm3) 1.497 1.991 2.996 2.996 3.982 3.982

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 135 [184] / 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

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 8,4 6,0 4,9 4,7 4,0 3,9

Tophastighed (km/t.) 234 250 250 250 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel 13,7 13,7 11,8 10,4 9,0 8,9

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 166 166 193 218 251 252

Emissionsklasse5/energiklasse6 B B D D F F

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Kan bestilles snart. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige  
målemetode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brænd-
stofforbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle salgssteder 
samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. Værdierne  
varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun for Tyskland.  
Du finder flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

1.551
2.016

1.810
1.567

1.405

905

501

342

603

1.023

516
450

272

4.686
1.0562.840790

1.312

1.358

1.392

1.472

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.



Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 26. februar 2018 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges 
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 
nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 

standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige  
bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 
afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om de gældende love og bestemmelser  
i dit land.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0718

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette 
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af 
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.



C-Klasse cabriolet



Kun de bedste af deres slags har et særligt drive, der får dem til at blive bedre dag for 
dag. Det står skrevet i ansigtet på den ny C-Klasse. De ultramoderne MULTIBEAM LED 
forlygter og det kraftfuldt sportslige AMG design vil kun én vej: Nemlig fremad. 

Never stop improving.



Den ny C-Klasse cabriolet forlænger cabrioletsæsonen, så den varer hele året. Med en  
enestående open air-komfort, som du kan opnå med ekstraudstyret nakkevarmesystem 
AIRSCARF, vindskot AIRCAP og læder, der reflekterer solens stråler. Og skulle det  
begynde at regne en dag, så kan du i stedet nyde natur materialernes skønhed inde  
i kabinen: Med de nye interiørlister i smukt antracitfarvet egetræ og brunt valnød-
detræ med åretegning.

For alle, 
der aldrig lader sig begrænse.



Innovationskraft helt ind i hjertet.

Adskillige betjenings- og visningselementer er helt nye: Det nye rat med  
touch control-knapper og alt efter udstyr fuldt digitale instrumenter og større 
skærme inklusive en ny infotainment-generation skaber betingelserne for 
yderst individuel og moderne betjening. Du kan nu desuden få alle instrumenter 
animeret med visningstyperne „Klassisk“, „Sportslig“ og „Progressiv“.



En ny benzinmotor med elektrisk EQ Boost er klar i starthullerne. Den accelerer helt uden 
besvær og har enestående effektivitetsværdier. Den nye undervogn DYNAMIC BODY  
CONTROL er perfekt afstemt til denne motor. Du skal blot trykke på en knap for at få et 
sportsligt stramt set-up og høj komfort.

Klar til toppræstationer.



Til enhver stemning og til enhver tid på dagen eller natten. Til enhver lejlighed og altid  
med et varieret udtryk: Ambientebelysningen forvandler kabinen i den ny C-Klasse cabriolet  
til en fascinerende lounge. Du kan vælge mellem i alt 64 farver.

64 farver. Enestående atmosfære.



Digitalt cockpit.Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Uanset om du kører i myldretiden, på lange ture i mørke eller på ukendte 
strækninger. Din ny Mercedes-Benz C-Klasse cabriolet aflaster dig  
netop mærkbart i stressede situationer. Det skyldes et koncept, som 
gør hver eneste køretur i en Mercedes-Benz sikker og enestående: 
Mercedes-Benz Intelligent Drive. Fordi den tid, du tilbringer bag rattet, 
er din tid. Tid til afslapning. Tid til at lade op. Så du først og fremmest 
når sikkert, men også afslappet frem til dit bestemmelsessted.

Smartphone-integreringen får mobiltelefonen til at smelte sammen 
med bilens mediesystem ved hjælp af Apple CarPlayTM og Android  
Auto. Dermed har du komfortabel adgang til de vigtigste funktioner  
i din smartphone. Du kan også nemt og hurtigt bruge apps fra  
tredjepartsudbydere som f.eks. Spotify®.

DIN ADGANG TIL MERCEDES-BENZ’ DIGITALE VERDEN

Mercedes me connect skaber en fascinerende forbindelse mellem dig selv, din smartphone 
og din Mercedes-Benz. Uanset om du er ude at køre eller sidder derhjemme, kan du med  
Mercedes me connect nemt tjekke vigtige bildata som kilometerstand, dæktryk og tankniveau 
online enten i Mercedes me Portal eller i Mercedes me App. Tjenester som telediagnose,  
administration af serviceeftersyn samt ulykkes- og havarihåndtering giver dig netværksinte-
greret sikkerhed. 

Med det fuldt digitale instrumentdisplay med visningstyperne „Klassisk“, „Progressiv“ og 
„Sportslig“ kan du selv bestemme, hvilke oplysninger der er vigtige for dig, og hvordan de  
skal vises. Displayet på 31,2 cm (12,3") leverer et knivskarpt billede, som nemt kan aflæses 
under alle lysforhold.

Mediedisplayet i høj opløsning og i formatet 16 : 9 med en skærmdiagonal på 10,25" giver din 
bils kabine et særdeles eksklusivt udtryk. Takket være den høje opløsning på 1.920 x 720 pixels 
kan du nyde en fantastisk billedkvalitet med knivskarp visning af alt infotainment-indhold.

Trådløs opladning til mobile enheder: Få opladningstid ud af køretiden – det kræver  
blot, at du lægger din smartphone på sin faste plads i midterkonsollen, så bliver den opladet  
trådløst. Uanset model og mærke oplades alle smartphones med Qi-standard trådløst.

PRÆSTATIONSFREMMENDE KOMFORT OG FORBILLEDLIG SIKKERHED

Førerassistentpakke Plus: En ny generation af stereokameraer og radarsensorer muliggør 
hjælp til føreren på et højt niveau – både med at overholde fartgrænser eller afstand og holde 
bilen i sporet samt ved autonom opbremsning.

Det særdeles innovative PRE-SAFE® Sound kan generere målrettet støj i bilens højttalere, 
som udløser en beskyttelsesrefleks inde i øret. Det afbryder høresansen kortvarigt og beskytter 
således mod de høje kollisionslyde.

360° kameraet viser bilens omgivelser hele vejen rundt i multimediesystemets display.



Surroundsound og optimal lyd på alle bilens siddepladser: Burmester® surroundsound-
systemet giver musikfans en oplevelse uden sidestykke inden for dette bilsegment. Du 
kan indstille lyden helt efter egne præferencer og individuelt alt efter musiktype – og på den 
måde opnå en ekstraordinær høj lydkvalitet næsten som i en koncertsal.

Med den fuldautomatiske stof-akustikkaleche føler du dig lige så godt tilpas i din cabriolet 
som i en bil med fast tag. Det specielle akustikstof skærmer effektivt for kørestøj  
samt støj fra omgivelserne og mindsker støjkulissen i kabinen. For behagelig og afslappet 
køreglæde – også ved høje hastigheder.

Burmester® surroundsoundsystem.Akustikkaleche. Cabriolet-komfortpakke. Vindskot.
Forlæng cabrioletsæsonen til hele året. Oplev optimal komfort og årstidernes skiften,  
når du kører med åben kaleche. Med nakkevarmesystemet AIRSCARF, vindskotsystemet 
AIRCAP og den halvautomatiske bagagerumsadskillelse forener pakken intelligent udstyr, 
der supplerer hinanden perfekt og forkæler dig på alle leder og kanter.

Beskyt dig selv og dine passagerer mod kølig træk – med vindskottet kan du køre med åben 
kaleche selv ved høje hastigheder og køligere temperaturer. Nettet monteres hurtigt  
over bagsædet og er nemt at fjerne igen.



Standardudstyret. Nightpakken.AMG. designo interiør. 
Spændende og attraktivt design: Eksteriøret har som standard markante stilelementer som 
for eksempel diamantgrill med single-lamel og moderne LED High Performance-forlygter. 
Med den sænkede undervogn får du den perfekte balance mellem dynamik, komfort og 
sikkerhed. Den eksklusivt designede kabine udstråler med sit formsprog og materialevalg 
som standard en forkærlighed for den sportslige livsstil. Sæderne med integreret design 
er et særligt højdepunkt: De sikrer en komfortabel lav siddeposition og giver perfekt side-
støtte – og dermed også rendyrket køreglæde.

Mere personlighed – udtryksfuldt design. Nightpakken tilføjer sammen med AMG udstyr 
markante detaljer i eksklusivt sort design. Udstyret fremhæver de sportslige egenskaber 
og det atletiske formsprog. Det perfekte valg for individualisten, der sætter pris på  
markant design.

Den udtryksfulde AMG styling giver den ny C-Klasses eksteriør ekstra sportslighed og eks-
klusivitet. Så du kan understrege din præference for powerfuldt design. De særlige tekniske 
specifikationer øger desuden din køreglæde mærkbart, fordi det dynamisk afstemte 
sportsophæng med direkte sportsstyretøj sørger for forstærkede dynamiske egenskaber. 
AMG interiøret tilfører ekstra sportslighed til din bil, som både kan ses og mærkes. Du 
understreger hermed, at du mener det alvorligt, og efterlader ingen tvivl om, hvad der er 
vigtigt for dig, nemlig en dynamisk og eksklusiv fornemmelse ned i den mindste detalje.

Er du til ekstravagant luksus, får du udtryksfulde og individuelle detaljer i kabinen  
med det tofarvede designo interiør. Bengalrøde elementer kombineret med sorte  
detaljer skaber dynamiske kontraster. De eksklusive materialer er håndværksmæssigt  
professionelt forarbejdede.



DYNAMIC BODY CONTROL.
En undervogn – tre set-ups: Med DYNAMIC BODY CONTROL vælger du selv mellem maksimal dynamik eller høj dæmpnings-
komfort. Passende til ruteføringen og den personlige kørestil. Den sænkede undervogn og det direkte sportsstyretøj 
 giver dig de bedste forudsætninger for ekstra dynamisk kørsel. DYNAMIC BODY CONTROL undervognen er udstyret  
med kontinuerlig justeringsdæmpning på for- og bagakslen. Det trinløse system styrer dæmpningskarakteristikken  
individuelt for hvert enkelt hjul i samspil med motor-, gearkasse- og styretøjsegenskaber – tilpasset til køresituationen, 
bilens hastighed og vejbanens tilstand. Med den variable afstemning er du garanteret behagelig rejsekomfort og en 
fremragende køredynamik.

ØVRIGE HØJDEPUNKTER

Tryk blot på knappen for at vælge mellem sportslig og komfortabel 
afstemning. Det er muligt med DYNAMIC SELECT-knappen  
i forbindelse med en af de to tilgængelige undervognsvarianter 
DYNAMIC BODY CONTROL og AIR BODY CONTROL.

Firehjulstræk 4MATIC.
Uanset om du kører i bytrafik, på landevej eller motorvej, så giver det permanente 
 firehjulstræk fra Mercedes-Benz dig en sikker fornemmelse ude på vejene. Systemet  
forbedrer traktionen ved igangsætning og acceleration, især på veje med dårlig belægning. 
Grund laget for dette skabes ved et samspil mellem 4MATIC og de elektroniske bremse-,  

regulerings- og traktionssystemer ABS, ESP® og 4ETS. Firehjulstræksystemet er  
altid  aktivt og kræver ingen reaktionstid for at kunne gribe ind. Du kan især mærke  
den  forbedrede køre- og sporstabilitet på våde, tilsneede eller tilisede vejbaner.



Ingen kompromiser.
Enhver Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik karakter. Fælles for vores performance 
biler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. En passion for at performe til det 
yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med en helt særlig indstilling: I ægte AMG 
ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte grænser for at opnå nye mål. Vi tager intet for givet. 
For grænser er skabt af mennesker, som lige præcis selv er i stand til at flytte disse grænser. 
Det er vores udgangspunkt for at skabe fremragende performance inden for motorsport – 
og til brug på almindelige veje. 

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com

Ingen kompromiser.



Tekniske data.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.

Mål.

Dieselmotorer Benzinmotorer

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

Slagvolumen (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.595 1.497

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 115 [156] / 5.300 135 [184] / 5.800 - 6.100

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 7,5 7,8 6,3 8,9 8,8

Tophastighed (km/t.) 233 228 250 220 230

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel

 
16,9

 
15,9 16,1 12,7 13,7

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 155 166 162 179 165

Emissionsklasse5/energiklasse6 A B B C B

Benzinmotorer

C 200 4MATIC C 300 C 400 4MATIC C 43 4MATIC C 63 C 63 S

Slagvolumen (cm3) 1.497 1.991 2.996 2.996 3.982 3.982

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 1135 [184] / 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

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 8,4 6,2 5,2 4,8 4,2 4,1

Tophastighed (km/t.) 234 250 250 250 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel

 
13,0

 
13,0 11,2 10,1 8,8 8,7

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 175 174 202 226 258 259

Emissionsklasse5/energiklasse6 B B D E F G

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Kan bestilles snart. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige  
målemetode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdierne“ iht. art. 2 nr. 1 gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle 
brændstofforbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle 
salgssteder samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige  
biltyper. Værdierne varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder  
kun for Tyskland. Du finder flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk
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Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 26. februar 2018 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges 
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 
nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 

standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige 
bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 
afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om de gældende love og bestemmelser  
i dit land.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0718

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette 
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af 
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.
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