
B-Klasse



Justify nothing.
Når alt føles perfekt, er der kun én vej frem. Det gælder i dit liv. Det gælder for dit valg  
af livsstil. Og ikke mindst muligheden for at vælge en bil med en uovertruffen sikkerhed  
og komfort. Med det mest intuitive betjeningskoncept i sin klasse. Samt et design,  
der er mere dynamisk end nogensinde før. Oplev den ny B-Klasse fra Mercedes-Benz.



Uanset, om du lægger vægt på markant sportslighed, særlig elegance eller moderne 
dynamik, så er den ny B-Klasse trendsættende i sit eksteriørdesign. Du kan vælge  
mellem udstyrslinjerne AMG, Style eller Progressive. Og kombinere dit valg med 
ekstraudstyr og udstyrspakker. Sådan gør du B-Klassen til din helt egen B-Klasse.  
Med dine helt egne præferencer.

Her må alle være sig selv.



Fleksible muligheder
giver mere køreglæde.

Med blot et tryk på DYNAMIC SELECT-kontakten får man et sportsligt setup.  
Firehjulstrækket 4MATIC, der fås som ekstraudstyr, tilkobles automatisk for  
mere traktion. Mens to cylindre til gengæld kan frakobles automatisk for at spare 
brændstof. På den måde giver den ny B-Klasse dig ikke blot en passioneret  
køreoplevelse, men også altid det bedst mulige for dig og din køresituation.



Allerede når du stiger ind, bliver du mødt af smukke interiørlister, æstetisk klare  
linjer og et dynamisk designudtryk. Det moderne rat med touch control-knapper og  
widescreen-cockpittet med intuitiv stemmebetjening er ekstraudstyr, som kan  
sænke stressniveauet, når du kører. Du klarer betjeningen med en let berøring eller  
to små ord: „Hey Mercedes“.

Familiebiler er ikke længere,  
hvad de var en gang. 



Den høje sædeposition, det formidable udsyn og den ekstra lave læssekant bidrager 
helt enkelt til at give dig mere frihed i den ny B-Klasse. En variabel bagagerumsbund og 
bagsæderyglæn, der kan lægges ned tredelt, giver dig endnu mere fleksibilitet og plads.

Stig ind.
Den ny B-Klasse betjenes ikke kun som en selvfølge, den lærer dig også bedre at  
kende dag for dag. Den lægger f.eks. mærke til din vej til kontoret og kan vise dig en 
hurtigere rute, hvis der er kø. Du kan også vælge at bruge systemintegrerede kom-
fortprogrammer som ekstraudstyr, der giver en opfriskende eller afslappende virkning.

Din helt egen personlige assistent.



Fordi sikkerhed nogle gange  
er altafgørende. 

Den ny B-Klasse kan som ekstraudstyr bestilles med hjælpesystemer, som nu  
foretager endnu mere intelligente, præcise og hurtige indgreb. De kan for eksempel 
automatisk holde afstand til den forankørende med op til 200 km/t., skifte vogn-
bane, sætte i gang igen, når du holder i kø, eller endda bremse selv i nødsituationer. 
Således er du og dine medpassagerer altid i de bedste hænder.



Præstationsfremmende komfort og  
forbilledlig sikkerhed.
Hvad enten det er i myldretiden, på lange køreture om natten eller på 
ukendte strækninger – den ny B-Klasse aflaster dig mærkbart netop  
i stressede situationer. Det skyldes et koncept, som gør hver eneste 
køretur i en Mercedes-Benz mere 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 afslappet frem til din destination.

Den ny B-Klasse betjenes ikke kun som en selvfølge, den lærer dig 
også bedre at kende dag for dag. Den lægger f.eks. mærke til din vej 
til kontoret og kan vise dig en hurtigere rute, hvis der er kø. Bag ved 
dette gemmer der sig det revolutionære MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience). Et multimediesystem, der hele tiden lærer mere og mere 
om dig og dine præferencer. Indtil den dag, hvor den ny B-Klasse næsten 
kender dig bedre, end du selv gør.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

HØJDEPUNKTER INDEN FOR BETJENINGS- OG DISPLAYKOMFORT 

Widescreen-cockpit med LINGUATRONIC-stemmestyringssystem: Den nye MBUX stemme-
betjening får den ny B-Klasse til at høre efter, hvad du siger, og forstå dig uden først at skulle 
lære kommandoer. Du skal bare sige to ord: „Hey Mercedes“. Mere skal der ikke til for at få 
den ny B-Klasse til at lytte opmærksomt og være klar på hvad som helst.

Touch-betjeningskoncept: Du vil lede forgæves efter klassiske taster og knapper i den ny 
B-Klasses cockpit. Her er alt nyt. Som f.eks. touchscreen’en eller touchpad’en, som gør det muligt 
at betjene det meste i bilen med blot én finger, og som du kan indstille efter dine ønsker.

Augmented Video: MBUX Augmented Reality til navigation hjælper dig med at føle dig bedst 
muligt tilpas, også når trafikken bliver kompleks. Denne teknologi integrerer den virtuelle  
verden med den virkelige og viser dig grafiske navigations- og trafikoplysninger ved hjælp af 
livebilleder af bilens omgivelser i mediedisplayet. 

Displaytemaer: Cockpittet byder dig velkommen med to fuldt digitale displays, som på fasci-
nerende vis er samlet i én enhed. Til instrumentdisplayet kan du vælge og skifte imellem de 
tre displaytemaer „Klassisk“, „Sport“ og „Diskret“ alt efter din stemning, dit rejseforløb eller 
din køresituation.

HØJDEPUNKTERNE INDEN FOR KØREASSISTENTSYSTEMER

Førerassistentpakke Plus kombinerer de mest moderne sikkerheds- og hjælpesystemer, 
som kan registrere fare og advare eller endda bremse selv i nødsituationer.

PRE-SAFE® system: PRE-SAFE® Sound er en innovativ funktion til generering af støj i bilens 
højttalere, som kan udløse en beskyttelsesrefleks inde i øret: Det får høresansen til at koble 
fra kortvarigt og beskytter på den måde mod høje kollisionslyde.

Færdselstavleassistent: Med kameraet og navigationsoplysninger er der altid styr på den 
gældende hastighed – så du kan bevare overblikket over fartgrænserne.

Parkering uden stress. Den aktive parkeringsassistent og 360° kameraet hjælper dig med 
at finde en parkeringsplads og med at køre ind på og ud fra parkeringspladser samt med at 
manøvrere. Især gør 360° kameraet indtryk med sin evne til at se hele vejen rundt om bilen 
og sin virtuelle fugleperspektivvinkel.



En opmærksom, koncentreret fører er et af de vigtigste bidrag til sikker kørsel. ENERGIZING- 
pakke Plus er ekstraudstyr, som bruger flere forskellige systemer – klimatisering, ambi-
entelys, musik og sædekomfort – til at tilbyde dig programmer af flere minutters varighed, 
som giver en opfriskende eller afslappende virkning.

MULTIBEAM LED forlygterne sætter ikke kun nye standarder i forhold til designet,  
men lyser også vejbanen bedre op end alle andre former for konventionelle forlygter.  
Så du hurtigere kan identificere farlige situationer.

ENERGIZING-pakke Plus. MULTIBEAM LED forlygter. Panoramasoltag.
Med et behageligt indirekte lys skaber ambientebelysningen (ekstraudstyr) en unik  
atmosfære i hele kabinen. Helt efter dine egne præferencer eller dit aktuelle humør.  
Du kan vælge imellem 64 forskellige farver og stilfulde farveverdener samt lyseffekter, der 
eksempelvis skaber et fascinerende farvespil omkring ventilationsdyserne, i dørene  
og i instrumentpanelet. Så du selv og den ny B-Klasse altid fremstår i det bedste lys.

Oplev den umiddelbare nydelse af at køre med åbent tag næsten som i en cabriolet  
eller en roadster – forfriskende og uden træk. Du kører blot panoramasoltaget trinløst  
tilbage. Også når panoramasoltaget er lukket, sørger det for en mere lys atmosfære  
i kabinen – til glæde for dit humør.

Ambientebelysning med 64 farver.



Standardudstyret. Udstyrslinjen Progressive.Udstyrslinjen Style. Udstyrslinjen AMG.
Du får som standard utroligt meget B-Klasse uden at sætte et eneste kryds på listen 
med ekstraudstyr. B-Klassen er nemlig ekstremt generøs, når det gælder omfanget  
af standardudstyr. For eksempel giver den aktive bremseassistent dig en høj sikkerheds-
standard. Og det er praktisk, at du kan klappe bagsæderyglænet ned i forholdet 
40 : 20 : 40 og indstille bagagerumsbundens højde.

Udstyrslinjen Progressive opgraderer din bil markant. En merværdi, som du kan se  
og føle. Fra alle synsvinkler intensiveres fascinationen ved designet og den eksklusive 
teknik. Desuden får du mulighed for at vælge andre attraktive kombinationer både  
indvendigt og udvendigt – for eksempel med læder- og Nightpakken.

Med udstyrslinjen Style differentierer du din bil fra standardudstyret. Et ungdommeligt  
og smart udtryk både indvendigt og udvendigt. Hertil hører ekstra elementer som  
f.eks. 16-tommers letmetalfælge samt indtræk og syninger i trendy farver eksklusivt  
til denne udstyrslinje.

Udstyrlinjen AMG fremhæver det attraktive sportslige udtryk såvel indvendigt som  
udvendigt. Især er AMG stylingen og diamantgrillen med enkeltlameller eksklusive  
indslag. Din køreglæde bliver desuden intensiveret med den sænkede, dynamiske  
undervogn og det direkte styretøj. Det perfekte supplement er sportsrattet med flad  
underkant i ægte nappalæder.



Komfortundervogn. 8G-DCT.
Nyd den høje komfort på lange motorvejsture, og få samtidig den helt rigtige sportslige fornemmelse i smalle kurver. 
Den harmoniske komfortundervogn har avancerede affjedringsegenskaber og leverer en særdeles god kørestabilitet. 
Det giver større sikkerhed, samtidig med at du også i høj grad får boostet din køreglæde.

En automatgearkasse, som tilpasser sig efter dine ønsker: Med køreprogrammet ændrer du også dobbelt-
koblingsgearkassens karakteristik. Den bruger de 8 gear variabelt til effektiv kørsel med lave omdrejningstal  
eller til at give dig fantastiske dynamiske køreoplevelser. Fordi det næste gear altid er valgt på forhånd,  
kan den accelerere uden afbrydelse.

UNDERVOGN MED ADAPTIV JUSTERINGSDÆMPNING

Ønsker du mere køreglæde i kurver eller høj komfort på lange 
strækninger? Undervognen med justeringsdæmpning tilbyder 
denne fascinerende palet. Du vælger programmet med DYNAMIC 
SELECT vippekontakten i midterkonsollen og dermed også  
setup’et: Eco, Comfort eller Sport. Som om bilen var udstyret med 
to undervogne – det kan man da kalde kultiveret sportslighed.

INDHOLD

8-trins dobbeltkoblingsgearkassen er en todelt gearkasse med 
hver sin kobling

8 fremadgående gear og 1 bakgear

DIRECT SELECT gearvælger på rattet

Eksklusive ratgearpaddles – den venstre gearer ned og den højre 
gearer op



Tekniske data. Mål.

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

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 Tilgængelig i kort tid. 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 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

Dieselmotorer Benzinmotorer

B 180 d B 200 d B 220 d B 180 B 200

Slagvolumen (cm3) XXX XXX XXX XXX XXX

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) XXX XXX XXX XXX2 XXX

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) XXX XXX XXX XXX XXX

Tophastighed (km/t.) XXX3 XXX3 XXX3 XXX3 XXX3

Brændstofforbrug4 (km/l)
Bykørsel
Landevejskørsel
Blandet kørsel

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) XXX XXX XXX XXX XXX

Emissionsklasse5/energiklasse6 XXX XXX XXX XXX XXX

1.547
2.020
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743

4.419
7762.729914

993

625

1.052

606

814

1.446
595

1.392

1.446

1.419

1.456

1.796
1.567

1.562



Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 13. november 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 høre, hvad der er gældende i dit land.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0219

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.


