
E-Klasse sedan



Intuitivt stildefinerende.
E-Klasse sedan har et moderne og kultiveret sportsligt udtryk – der er imponerende 
ubesværet og stilfuldt. Hver eneste linje er designet med et æstetisk klart fokus.  
Foruden standardudstyret kan du vælge tre udstyrslinjer og et udvalg af forskellige 
flotte farver og materialer for det individuelle udtryk.







Mercedes-Benz E 350 e med opladningshybridteknologi  
er imponerende dynamisk og effektiv.





Nyt interiørdesignkoncept.
E-Klasse sedan byder dig velkommen med rene linjer og et harmonisk udtryk. 
De vandrette designlinjer skaber ro og giver et bredere indtryk. Materialer i høj 
kvalitet akkompagnerer de smukt designede interiørlister, der bevæger sig som 
en bølge fra instrumentpanelet og over i dørene. De skulpturelle sæder er garant 
for den langturskomfort, som er så typisk for Mercedes-Benz.





Moderne luksuriøst design.
Vandrette linjer, der giver en bred fornemmelse. Smukke materialer definerer stilen.





Det suveræne møder det æstetiske.



KEYLESS-GO pakke.

Førerassistentpakke Plus.

Med dette system er det nemt at oplåse, starte og aflåse 
bilen – det kræver blot, at du har den elektroniske nøgle 
på dig. Funktionen HANDS-FREE ACCESS gør det muligt at 
åbne og lukke bagagerummet fuldt automatisk og uden 
at røre ved bilen.

Disse sikkerheds- og hjælpesystemer, som supplerer 
hinanden, kan aflaste føreren, mindske risikoen for ulykker 
og give bedre beskyttelse af personerne i bilen og andre 
trafikanter. Pakken indeholder PRE-SAFE® Impuls Side som 
et supplement til Førerassistentpakke Plus.



COMAND Online.

MULTIBEAM LED.

COMAND Online lader intet tilbage at ønske, hvad angår 
infotainment, navigation og kommunikation. Visningen sker 
i høj opløsning på det 12,3" (31,2 cm) store mediedisplay. 
Harddisknavigationen guider dig hurtigt frem til din destina-
tion ved hjælp af Live Traffic Information med trafikdata 
næsten i realtid.

MULTIBEAM LED forlygterne giver mulighed for altid at køre 
med fjernlyset tændt uden at blænde andre trafikanter. 
LED’er, som kan styres enkeltvist, reguleres nøjagtigt, så 
de ikke blænder andre trafikanter, samtidig med at de 
belyser omgivelserne med en nærmest dagslyslignende 
lysfarve. Andre højdepunkter i designet er forlygternes  
blå lysdetaljer. 



Opbevaringspakke. Parkeringspakke med 360° kamera.
Opbevaringspakken indeholder en masse praktiske muligheder for at holde orden i bilen, 
for eksempel en dobbelt kopholder i midterkonsollen, flaskeholdere i dørlommerne,  
kortlommer på forsædernes bagside, en klapboks eller et net i bagagerumsbunden 
(ikke ifm. opladningshybridmodellen).

Den aktive parkeringsassistent gør det nemmere at finde og vælge en parkeringsplads og 
at parkere på den ene og på den anden led eller i garager samt at køre ud fra parkerings-
pladsen igen. 360° kameraet overfører et realistisk billede til multimediesystemets display 
og er således en hjælp ved parkering og manøvrering.



Memorypakke. AIR-BALANCE pakke.
Hvis bilen benyttes af flere personer, giver Memory-pakken ekstra betjeningskomfort.  
Du og de andre brugere af bilen kan gemme og derefter igen vælge op til 3 forskellige 
positioner for de elektrisk indstillelige forsæder, ratstamme og sidespejle blot ved at 
trykke på en knap.

Med AIR-BALANCE pakken kan du vælge præcis den duft, du ønsker i kabinen. Alt efter 
din personlige præference og stemning kan du vælge mellem fem forskellige udsøgte  
kabinedufte. Desuden er det muligt at forbedre luftkvaliteten ved hjælp af ionisering og 
ved optimeret filtrering af udeluften og kabineluften.



Standardudstyret. Udstyrslinjen AVANTGARDE.
Standardudstyret i sig selv er en vellykket kombination af sportslighed og elegance.  
Det moderne og eksklusive interiør har et ekstremt stilfuldt design.

Denne udstyrslinje får eksteriøret til at virke mere dynamisk og sportsligt. Udstyret  
inkluderer større letmetalfælge, en unik frontstødfanger og designelementer i krom  
og aluminium. Det sportslige udtryk forstærkes desuden med den sænkede AGILITY 
CONTROL undervogn.



Udstyrslinjen EKSKLUSIV. AMG.
EKSKLUSIV eksteriør har en moderne luksusudstråling med en unik frontstødfanger, der 
er opgraderet specielt til denne udstyrslinje. Andre højdepunkter er for eksempel den 
klassiske kølerafdækning og Mercedes stjernen på motorhjelmen, ekstra kromlister og 
større letmetalfælge. Med eksklusivt udstyr skaber denne udstyrslinje et stilistisk forbil-
ledligt interiør i en spændende ny fortolkning af begrebet luksus. Det gælder bl.a. sæder 
med eksklusivt sædemønster i læderindtræk/stof Valence, 3 attraktive farvekoncepter 
og store interiørlister i træ.

Mere sportslighed og køreglæde får du med udstyrslinjen AMG eksteriør og det perfekt 
afstemte udstyr – fra den dynamiske AMG styling og AMG letmetalfælge til den sænkede 
AGILITY CONTROL undervogn. Typiske AMG detaljer gør denne udstyrslinje mere sportslig 
og eksklusiv – det både ses og mærkes. Udstyret omfatter bl.a. det sporty multifunktions-
rat med flad bund, sportssæder for mere sidestøtte samt AMG sportspedaler og AMG 
bundmåtter.



AIR BODY CONTROL.
Luftaffjedringssystemet sikrer i kombination med kontinuerlig justeringsdæmpning en god rullekomfort og  
køredynamik på et meget højt niveau. Dæmpningen tilpasser sig til den aktuelle køresituation på hvert enkelt 
hjul og kan efter ønske indstilles mere komfortabelt eller sportsligt.

DYNAMIC BODY CONTROL UNDERVOGN MED JUSTERINGSDÆMPNING

Med DYNAMIC SELECT kontakten kan føreren ændre bilens dæmpnings-
egenskaber. Det er således muligt at vælge mellem komfortprogrammet  
med komfortabel dæmpningskarakteristik og 2 sportsprogrammer med en 
sportsligt orienteret indstilling af dæmpningen.



DYNAMIC SELECT. Køreglæde er et spørgsmål om indstilling.
Med DYNAMIC SELECT kan du med et fingertryk indstille komfortable, sportslige, ekstra sportslige,  
effektive eller helt individuelle køreegenskaber. Afhængigt af det valgte køreprogram tilpasses parametre  
som karakteristikken for motor, gearkasse, ESP® og styretøj.

DYNAMIC SELECT KORT OG GODT

Parametre i drivlinen (motor, ESP® og evt. automatgearkasse), undervognen 
(ifm. DYNAMIC BODY CONTROL og AIR BODY CONTROL) samt styretøjet  
tilpasses i overensstemmelse med den ønskede køreoplevelse

5 køreprogrammer: 'Comfort', 'Sport', Sport+', Individual' og 'Eco'

Aktiveringen af ECO start-stop-funktionen og den såkaldte sejlefunktion  
styres i overensstemmelse med køreprogrammerne



Rule on.
Mercedes-AMG E-Klasse sedan.

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 gi-
vet. 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.

Dieselmotorer

E 220 d E 220 d 4MATIC E 300 d E 300 de E 350 d E 400 d 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.950 2.925 2.925

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 143 [194] / 3.800 210 [286] / 3.400 - 4.600 250 [340] / 3.600 - 4.400

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,3 7,5 6,2 5,9 5,7 4,9

Tophastighed (km/t.)3 240 239 250 250 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l) ved blandet kørsel 18,2 16,7 17,5 71,4 16,4 14,9

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 145 157 149 38 159 175

Emissionsklasse5/energiklasse6 A B A B B

Benzinmotorer

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 300 e E 350 E 450 4MATIC E 53 4MATIC+ E 63 E 63 S

Slagvolumen (cm3) 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991 2.996 2.999 3.982 3.982

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min)
135 [184] / 
5.500

135 [184] / 
5.500

180 [245] / 
5.500

155 [211] / 
5.500

220 [299] / 
5.800 - 6.100

270 [367] / 
5.500 - 6.000

320 [435] /
 6.100

420 [571] /
 5.750 - 6.500

450 [612] /
 5.750 - 6.500

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,7 7,9 6,2 5,7 5,9 5,6 4,5 3,5 3,4

Tophastighed (km/t.)3 240 233 250 250 250 250 250 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l) ved blandet kørsel 13,3 12,7 11,0 55,6 12,7 11,1 10,9 8,3 8,3

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 170 180 206 41 179 203 209 271 272

Emissionsklasse5/energiklasse6 B C D C D D G G

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 angivne værdier er fastlagt i overensstemmelse med den foreskrevne 
målemetode. Værdierne er ”WLTP CO2-værdier” i henhold til Art. 2 stk. 3 Implementerings forordningen (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet ud fra disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brændstof-
forbrug 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.



Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.
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Mercedes-Benz er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der blev  
etableret i 2000. Den er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz. Laureus Sport for  
Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver nyt håb og formidler  
vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. „Change the Game for Kids“  
er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber en Mercedes-Benz, støtter du  
samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 28. marts 2019 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. Spørg derfor venligst din Mercedes-Benz forhandler om de gældende regler.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 03-2019



E-Klasse stationcar





Taler et flydende formsprog.
Hver eneste linje og flade er tegnet med fokus på et æstetisk klart design.





Dynamiske proportioner med spændende linjeføring giver E-Klasse stationcar en unik lethed og  
får den ekstreme rummelighed til at fremstå utroligt elegant. Talrige udstyrsvarianter giver mulighed 
for at skabe et individuelt udtryk.





Sæt dig ind og oplev den storslåede rummelighed. Store interiørlister, et omhyggeligt  
afstemt farvekoncept og vandrette arkitektoniske designlinjer – alt lever op til kravet  
om rummelighed og kvalitet. For det perfekte sted til at rejse, tænke og slappe af.





Præstationsfremmende komfort 
og forbilledlig sikkerhed.

Uanset om du kører i myldretiden, er undervejs i mørke i længere tid eller kører på ukendte 
strækninger – din E-Klasse stationcar aflaster dig netop mærkbart i stressede situationer. 
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  
afslapning. Tid til at lade op. Så du frem for alt kommer sikkert, men også altid afslappet 
frem til din destination.



Innovativ trendsætter.
Spontane ture ud i terrænet, på markveje, i sne og sand – All-Terrain er helt  
suveræn uden for alfarvej. Dens styrke og handlekraft er ikke til at overse.





Førerassistentpakke Plus.

Head-up-display.

Disse sikkerheds- og hjælpesystemer, som supplerer  
hinanden, kan aflaste føreren, mindske risikoen for ulykker 
og give bedre beskyttelse af personerne i bilen og andre 
trafikanter. Pakken indeholder PRE-SAFE® Impuls Side som 
et supplement til Førerassistentpakke Plus.

Head-up-displayet viser vigtige informationer, uden at føre-
ren behøver at fjerne blikket fra trafikken. Det projicerer et 
virtuelt, ca. 21 x 7 cm stort billede op i førerens synsfelt, 
så det for føreren ser ud til at svæve omkring 2 meter 
fremme over motorhjelmen.



COMAND Online.

MULTIBEAM LED.

COMAND Online lader intet tilbage at ønske, hvad angår 
infotainment, navigation og kommunikation. Visningen 
sker i høj opløsning på det 12,3" (31,2 cm) store medie-
display. Harddisknavigationen guider dig hurtigt frem  
til din destination ved hjælp af Live Traffic Information 
med trafikdata næsten i realtid.

MULTIBEAM LED tilpasser fjernlyset ekstremt hurtigt og 
præcist til den aktuelle trafiksituation, f.eks. i kurver,  
på motorvejen eller i dårligt vejr. Den innovative teknologi 
gør det muligt at køre med fjernlyset tændt hele tiden 
uden at blænde andre trafikanter. Nøjagtig og separat re-
gulering af LED’erne sikrer, at lyset ikke blænder andre  
trafikanter, samtidig med at det belyser omgivelserne med 
et nærmest dagslyslignende lys.



Rummelig som altid, mere fleksibel end  
nogensinde før. Remote Parking Assist.
Med sit enorme bagagerum har E-Klasse stationcar ikke kun plads til store behov.  
Intelligente opbevaringsløsninger som ryglænet, der kan klappes ned i forholdet 40/20/40, 
giver meget komfort og fleksible transportmuligheder til erhverv og fritid.

Remote Parking Assist gør det muligt for dig at stige ud og bruge din smartphone til at 
styre bilen ind i smalle parkeringsbåse. Betjeningen sker udefra via en app.1

1  Føreren er til enhver tid ansvarlig for herredømmet over bilen. Remote Parking Assist er muligvis ikke tilladt i alle lande.



Parkeringspakke med 360° kamera. AIR-BALANCE pakke.
Den aktive parkeringsassistent gør det nemmere at finde og vælge en parkeringsplads og 
at parkere på den ene og på den anden led eller i garager samt at køre ud fra parkerings-
pladsen igen. 360° kameraet overfører et realistisk billede til multimediesystemets display 
og er således en hjælp ved parkering og manøvrering.

Med AIR-BALANCE-pakken kan du vælge præcis den duft, du ønsker i kabinen. Alt efter 
din personlige præference og stemning kan du vælge mellem fem forskellige udsøgte  
kabinedufte. Desuden er det muligt at forbedre luftkvaliteten ved hjælp af ionisering og 
ved optimeret filtrering af udeluften og kabineluften.



Standardudstyret. Udstyrslinjen AVANTGARDE.
Standardudstyret i sig selv er en vellykket kombination af sportslighed og elegance. Til 
udstyret hører bl.a. en klassisk kølerafdækning med 3 lameller og Mercedes stjerne  
på motorhjelmen. De 43,2 cm (17") store letmetalfælge og en 2-delt stødfanger bagest 
med sort indsats i diffusordesign sætter et sportsligt præg.

Denne udstyrslinje får eksteriøret til at virke mere dynamisk og sportsligt. Udstyret omfatter 
særlige letmetalfælge, en selvstændig stødfanger forrest og designelementer i krom og 
aluminium. Det sportslige udtryk understreges også af den sænkede AGILITY CONTROL 
undervogn. 3 farvekoncepter, et sportsligt multifunktionsrat i nappalæder og 3-eget  
design, interiørlister i aluminium samt komfortsæder i kunstlæder ARTICO/stof Norwich med 
vandrette syninger gør AVANTGARDE interiør kabinen mere sportslig og stilfuld.



Udstyrslinjen EKSKLUSIV. AMG.
EKSKLUSIV eksteriør udstråler moderne luksus med stødfangeren forrest, der er opgraderet 
specielt til denne udstyrslinje. Af andre kendetegn kan nævnes den klassiske kølerafdæk-
ning og Mercedes stjernen på motorhjelmen, ekstra lister i krom samt særlige letmetalfælge. 
Med eksklusivt udstyr skaber denne udstyrslinje et stildannende interiør i en spændende 
ny fortolkning af begrebet luksus. Det gælder bl.a. sæder med eksklusivt sædemønster  
i læderindtræk/stof Valence, 3 indbydende farvekoncepter og store interiørlister i træ.

Mere sportslighed og køreglæde får du med udstyrslinjen AMG eksteriør og dens perfekt 
afstemte udstyr – fra den dynamiske AMG styling og AMG letmetalfælge til den sænkede 
AGILITY CONTROL undervogn. Typiske AMG detaljer gør denne udstyrslinje mere sportslig 
og eksklusiv – det både ses og mærkes. Udstyret omfatter bl.a. det sporty multifunktionsrat 
med flad bund, sportssæder for mere sidestøtte samt AMG sportspedaler og AMG bund-
måtter.



AIR BODY CONTROL.
Luftaffjedringssystemet sørger i kombination med en kontinuerlig justeringsdæmpning for en god rullekomfort  
og køredynamik på et meget højt niveau. Dæmpningen tilpasser sig til den aktuelle køresituation på hvert enkelt  
hjul og kan efter ønske indstilles komfortabelt eller sportsligt.



DYNAMIC SELECT.
Med DYNAMIC SELECT kan du med et fingertryk indstille komfortable, sportslige, ekstra sportslige, effektive eller helt 
individuelle køreegenskaber. Afhængigt af det valgte køreprogram tilpasses parametre som karakteristikken for motor, 
gearkasse, ESP® og styretøj.



Rule on.
Mercedes-AMG E-Klasse stationcar.

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 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.

Dieselmotorer E-Klasse All-Terrain – Dieselmotorer

E 220 d E 220 d 4MATIC E 300 d E 300 de E 350 d E 400 d 4MATIC E 220 d 4MATIC E 400 d 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.950 2.925 2.925 1.950 2.925

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min)
143 [194] /
 3.800

143 [194] / 
3.800

180 [245] / 
4.200

143 [194] / 
3.800

210 [286] / 
3.400 - 4.600

250 [340] / 
3.600 - 4.400

143 [194] / 
3.800

250 [340] / 
3.600 - 4.400

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,7 7,8 6,5 6,0 5,7 5,1 8,0 5,4

Tophastighed (km/t.)3 235 233 250 250 250 250 231 250

Brændstofforbrug4 (km/l) ved blandet kørsel 16,7 15,6 14,7 62,5 15,4 14,3 14,7 13,5

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 157 168 179 44 169 183 179 193

Emissionsklasse5/energiklasse6 B B B B C B C

Benzinmotorer

E 200 E 200 4MATIC E 450 4MATIC E 53 4MATIC+ E 63 E 63 S

Slagvolumen (cm3) 1.991 1.991 2.996 2.999 3.982 3.982

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 135 [184] / 5.500 135 [184] / 5.500 270 [367] / 5.500 - 6.000 320 [435] / 6.100 420 [571] / 5.750 - 6.500 450 [612] / 5.750 - 6.500

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 8,1 8,3 5,8 4,5 3,6 3,5

Tophastighed (km/t.)3 231 228 250 250 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l) ved blandet kørsel 12,5 12,0 10,8 10,8 8,2 8,2

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 181 188 211 212 276 277

Emissionsklasse5/energiklasse6 C C D D G G

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 angivne værdier er fastlagt i overensstemmelse med den foreskrevne 
målemetode. Værdierne er ”WLTP CO2-værdier” i henhold til Art. 2 stk. 3 Implementerings forordningen (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet ud fra disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brændstof-
forbrug 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.



Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.
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Mercedes-Benz er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der blev  
etableret i 2000. Den er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz. Laureus Sport for  
Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver nyt håb og formidler  
vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. „Change the Game for Kids“  
er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber en Mercedes-Benz, støtter du  
samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-2019

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 2. april 2019 kan der være 
foretaget ændringer på produktet Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i far-
venuancer 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. Spørg derfor din Mercedes - Benz forhandler om de aktuelt gældende regler.
www.mercedes-benz.dk
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