
C-osztály Cabriolet





Mennyire lehet intenzív egy autó? Az új C-osztály Cabriolet feszültséggel teli vonalai és izmos 
felületei a lélegzetelállító stílus bizonyítékai. Ezt csak a vezetési élmény múlja felül: az olyan  
extrák, mint a 4MATIC összkerékhajtás vagy az AIRMATIC légrugózás káprázatos dinamikát tes z-
nek lehetővé. Nyissa le a teljesen automatikus vászontetőt és ismerkedjen meg a vezetés  
határtalan élményével! Az ebben a kategóriában egyedülálló felszereltségek, mint az automata 
AIRCAP szélfogórendszer vagy az AIRSCARF nyakszirtfűtés hangsúlyozzák: a Cabriolet C-vel 
kezdődik.

Újra és újra ámulatba ejt.





A mozgás tökéletessége.
Az új C-osztály Cabriolet már az első pillantásra elvarázsol: a gyémánt-hűtőrács a tiszta 
vezetési élmény exkluzív kifejezése. A motorháztető markáns vonalai mind egy irányba 
mutatnak: előre. A nagy légbeömlőkhöz és a szériafelszereltséghez tartozó LED-es 
nagyteljesítményű fényszórókhoz, melyek magabiztosan koronázzák meg a designt.





Pillantson be a nyitott tetős autózás 
csábító világába.

Az utastér is hívogat: szálljon be, lélegezzen mélyeket, legyen szabad! Sportos, integrál-hatású 
ülések, mély üléspozíció és tiszta open-air élmény korbácsolják fel és teszik intenzívebbé az  
érzelmeket minden kilométeren. A tökéletesen egymáshoz illeszkedő anyagok és színek sportos 
életstílust sugároznak. Felső kategóriás felszereltség nemesíti az utasteret: a napfényt visszaverő 
bőr ülések, lélegzetelállító Burmester® térhatású hangszórórendszer és Mercedes me connect 
a digitális hálózatba kapcsoláshoz.



Az év legizgalmasabb 
365 napjára.

A nyár Önnel tart, minden évszakban. A legintelligensebb kabriószol-
gáltatásokkal rendelhető: automatikus AIRCAP szélfogórendszerrel és 
AIRSCARF nyakszirtfűtéssel. A zavartalan open-air élmény érdekében, 
szinte minden időben. Sűrűsödnek az esőfelhők? A teljesen automatikus 
vászontető 50 km/óra sebességig nyitható és zárható.





Szabad az út, a nagy teljesítményű motorok előrerepítenek. Ahogy behajt a következő kanyarba, az új C-osztály 
Cabriolet alig dől meg, rendkívül stabil marad és kitűnően követi az ívet. Érzi az impozáns vonóerőt és maga-
biztosságot – még barátságtalan útviszonyok között is. Aligha fékezheti valami ezt a dinamikát, ha a legfejlettebb 
hajtás- és futóműrendszerek kísérik útját a fedélzeten: a 4MATIC összkerékhajtás, az AIRMATIC légrugózás és  
a DYNAMIC SELECT menetprogramok – egy ebben az osztályban egyedülálló technológiai csomag.

Úton a végtelen 
adrenalin-skálán. 





A levegő sporttá válik: 
az AIRMATIC menetdinamika-csomag.
A legmagasabb színvonalú dinamika és az optimálisan testre szabható vezetési élmény  
érdekében: a AIRMATIC légrugózás és a DYNAMIC SELECT kapcsoló extraként rendelhető 
kombinációja. Gombnyomásra öt különböző menetprogram közül választhat: „Eco“, 
„Comfort“, „Sport“, „Sport Plus“ és „Individual“. A légrugózás lehetővé teszi ezen túlme-
nően, terheléstől függetlenül, a gépkocsi magasságának állandó szinten tartását,  
magasabb sebességnél a karosszéria automatikus lesüllyesztését, valamint szükség 
esetén a megemelését.

Feltartóztathatatlanul dinamikus: 
a 4MATIC összkerékhajtás.
Kívánságra a 4MATIC állandó összkerékhajtás javítja a tapadást és a menetstabilitást, 
különösen nehéz útviszonyok között. Az ESP® menetdinamikai szabályzórendszer a 
4ETS elektronikus vonóerő-szabályzó rendszerrel feleslegessé teszi a hagyományos 
differenciálzárakat, tömegmegtakarítást eredményez és érezhetően növeli a közleke-
désbiztonságot és a menetkényelmet. A 4MATIC meghajtóegység a 9G-TRONIC 9 fokozatú 
automata váltóval igazi mérnöki csúcsteljesítmény. A különösen kompakt és tömegtaka-
rékos építési mód mértékadó a hatékonyság és meghajtás-komfort terén. 



Izgalmasan megnyugtató:
az akusztikai vászontető. 
Minden Mercedes alaptulajdonsága, hogy a legmagasabb szintű menetkényelmet nyújtja. 
Egy cabriolet esetében ez mindenekelőtt azt jelenti: az akusztika a zárt gépkocsik szín-
vonalát éri el. Az új C-osztály Cabriolet kívánságra – négy színben rendelhető – akusztikai 
vászontetővel szerelhető fel, amely több rétegű, hangszigetelő és zajcsillapító hatású 
anyagokból épül fel. A zajszint az utastérben a minimumra csökken.

Meghosszabbított nyitva tartási idő:
az AIRCAP és az AIRSCARF.
Az AIRSCARF nyakszirtfűtés a nyitott tetővel való autózást alacsony hőmérsékleteknél  
is élvezetessé teszi. A fejtámlák levegőkiömlői olyan kényelmet nyújtanak, amiről többé 
nem akar majd lemondani. A kívánt hőmérséklet három fokozatban állítható. Nyitott  
tetőnél az AIRCAP a hátsó utasok számára is csökkenti a légörvényeket az utastérben. 
Az AIRCAP kapcsolót működtetve egy légterelő lamella emelkedik ki az első szélvédőnél, 
valamint egy szélfogó a hátsó fejtámlák mögött. Az AIRSCARF és az AIRCAP extrafelsze-
reltségként rendelhetők.



A szériafelszereltség kiemelt jellemzői. Az extrafelszereltségek kiemelt jellemzői.
Már gyárilag rendkívüli: erről gondoskodik a progresszív gyémánt-hűtőrács egy lamellával 
és a központi csillaggal, valamint a markáns megjelenésű, nagy teljesítményű LED-es 
fényszórók. Az igényesen kialakított belső térben az integrál-hatású cabriolet ülések 
sportos és modern stílust testesítenek meg. Az ATTENTION ASSIST és a COLLISION 
PREVENTION ASSIST PLUS pedig a legmagasabb biztonsági követelményeknek is megfelel.

Tegye az új C-osztály Cabriolet-t különlegességekkel egyénivé! A LED-es Intelligens  
Világítási Rendszer már a gépkocsi nyitásakor rendkívüli fényjátékkal köszönti Önt.  
A hangulatvi lágítás, kellemes, közvetett fényével és a megvilágított küszöbborításokkal 
egyedülálló hangulatot teremt – három különböző színben és öt fényerősség-fokozatban.



AMG Line. A Mercedes-AMG modellek. 
Hogy a design is olyan magával ragadóan sportos lehessen, mint a vezetési élmény:  
az extraként rendelhető, sokküllős AMG könnyűfém kerekek, a gyémánt-hűtőrács króm 
pontokkal, az AMG Styling és a két látható, szilárdan a lökhárítóba épített kipufogó-
végződés állnak rendelkezésre. Az AMG Line belső többek között specifikus grafikájú, 
ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA kárpitozású ülésekkel, AMG sportpedálokkal  
és alul egyenes karimájú, multifunkciós sportkormánnyal gyorsítja szívverését.

Az új Mercedes-AMG C 43 4MATIC Cabriolet, az új Mercedes-AMG C 63 Cabriolet,  
valamint az S-Modell készen állnak a csúcsteljesítményre – akár 375 kW (510 LE) telje-
sítménnyel és 700 Nm forgatónyomatékkal, AMG első lökhárítóval, A-szárny-designnal, 
valamint lényegesen izmosabb farral. Foglaljon helyet az AMG-specifikus ülésgrafikával 
ellátott, optimális oldaltartást nyújtó sportüléseken! Az AMG DYNAMIC SELECT kapcso-
lóval válassza ki a „Sport Plus“ menetprogramot! Nyissa ki a vászontetőt és ismerkedjen 
meg a tiszta dinamikával! 
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Kárpit és díszítőelemek.

Kárpitozások

301
101
105
118
124
201
218
224
225
227
241
611
621
651
641
801
811
851
857
967

fekete1, 2

fekete1, 2, 3

selyemfényű bézs/fekete1, 2, 3

kristályszürke/fekete1, 2, 3

nyeregbarna/fekete1, 2, 3

fekete2, 3

kristályszürke/fekete2, 3

nyeregbarna/fekete2, 3

porcelán/fekete2, 3

áfonyavörös/fekete2, 3

fekete2, 4

fekete5, 6

fekete7

fekete8

fekete9

fekete6, 10

fekete6

platinafehér gyöngyház/fekete6, 10

piros paprika/fekete6, 10

bengálvörös/fekete1, 2, 3

Díszítőelemek

H73
H84
739
H09
736
H07
H80

AMG karbon/világos szálcsiszolt alumínium3

AMG matt ezüst üvegszálas/világos szálcsiszolt alumínium3

fekete zongoralakk/világos szálcsiszolt alumínium3, 5, 7, 9

barna nyitott pórusú kőris1, 2, 3

fekete nyitott pórusú kőris/világos szálcsiszolt aluminium4, 6, 8, 10

fényes barna hárs3

fekete zongoralakk-hatású1, 2

1  Nem rendelhető a Mercedes-AMG C 43 4MATIC-hoz. 2 Nem rendelhető a Mercedes-AMG C 63/C 63 S-hez. 3 Extrafelszereltség. 4 Extrafelszereltség a 
Mercedes-AMG C 43 4MATIC-hoz. 5 Szériafelszereltség a Mercedes-AMG C 63-nál. 6 Extrafelszereltség a Mercedes-AMG C 63 S-hez. 7 Szériafelszereltség  
a Mercedes-AMG C 63 S-hez. 8 Szériafelszereltség AMG Line belső csomag esetén. 9 Szériafelszereltség a Mercedes-AMG C 43-nál. 10 Extrafelszereltség  
a Mercedes-AMG C 63-hoz. 

ARTICO műbőr
ARTICO műbőr/
Norwich szövet
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Uni-fényezések Metál fényezések2 designo fényezések2

1  Nem rendelhető a Mercedes-AMG C 63/C 63 S esetén. 2 Extrafelszereltség. 3 Csak a 
Mercedes-AMG C 63/C 63 S-hez rendelhető. 4 Fekete vászontető szériafelszereltségként. 

5 Akusztikai vászontető (kód: 6U1) extrafelszereltségként. 

Fényezések.

Uni-fényezések

040
149

fekete1

sarki fehér

Metál fényezések2

197
775
796
890
896
988
992

obszidián-fekete
iridium-ezüst
citrinbarna1

Kevenzit kék1

briliánskék
gyémántezüst1

szelenit-szürke

designo fényezések2

049
297
799
996

designo kasmírfehér magno1

designo szelenit-szürke magno1

designo fényes gyémántfehér
designo jácintvörös metál

Fedőlakkok

740
741
744
746

Fekete vászontető4, 5

Sötétbarna akusztikai vászontető5 
Sötétkék akusztikai vászontető5 
Sötétvörös akusztikai vászontető5

Fedőlakkok



Műszaki adatok.

1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok az (EK) 595/2009 számú rendelet jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra 
vonatkozóan megadott adatok meghatározása az előírt mérési eljárás (Pkw-EnVKV §2, 5, 6, 6a pontjai, a jelenleg érvényes kiadás szerint) megfelelően történt. Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik  
az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. 4 Csak az Európai Unión belül érvényes. Országspecifikus eltérések lehetségesek. 5 Meghatározása a mért CO2-kibocsátás 
alapján, a gépkocsi tömegének figyelembe vételével történt. A szögletes zárójelben található értékek az automata váltós gépkocsikra vonatkoznak. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon.

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz Eredeti Motorolajok.

DÍZELMOTOROK BENZINMOTOROK

C 220 d C 220 d 4MATIC C 250 d C 180 C 200 C 200 4MATIC

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros

Lökettérfogat, cm3 2143 2143 2143 1595 1991 1991

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 125 (170)/3000–4200 125 (170)/3000–4200 150 (204)/3800 115 (156)/5300 135 (184)/5500 135 (184)/5500

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 400/1400–2800 400/1400–2800 500/1600–1800 250/1200–4000 300/1200–4000 300/1200–4000

Váltók 6-fok. kézi kapcs.  
[9G-TRONIC]

– [9G-TRONIC] – [9G-TRONIC] 6-fok. kézi kapcs.  
[9G-TRONIC]

6-fok. kézi kapcs.  
[9G-TRONIC]

– [9G-TRONIC]

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s 8,3 [8,2] – [8,1] – [7,2] 8,9 [8,9] 8,2 [7,8] – [8,0]

Maximális sebesség kb (km/h) 231 [231] – [225] – [243] 222 [220] 235 [233] – [227]

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált

5,7–5,4 [5,4–5,2]

4,3–3,9 [4,5–4,3]

4,8–4,5 [4,9–4,6]

– [6,1–5,8]

– [4,9–4,7]

– [5,3–5,0]

– [5,4–5,2]

– [4,5–4,3]

– [4,9–4,6]

7,8–7,6 [8,5–8,2]

5,4–5,1 [5,8–5,4]

6,3–6,0 [6,8–6,5]

7,7–7,5 [8,2–7,8]

5,5–5,1 [5,7–5,2]

6,3–6,0 [6,6–6,2]

– [9,4–9,0]

– [6,3–6,0]

– [7,4–7,1]

CO2 - kibocsátás3 g/km, kombinált 126–116 [124–121] – [140–130] – [124–121] 143–135 [154–146] 143–136 [150–140] – [171–163]

Károsa. kib. oszt.4/Haték. oszt.5 Euro 6/A+ [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] – [Euro 6/A+] Euro 6/B [Euro 6/B] Euro 6/B [Euro 6/B] – [Euro 6/C]

BENZINMOTOROK

C 250 C 300 C 400 4MATIC Mercedes-AMG C 43 4MATIC Mercedes-AMG C 63 Mercedes-AMG C 63 S

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros 6/V 6/V 8/V 8/V

Lökettérfogat, cm3 1991 1991 2996 2996 3982 3982

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 155 (211)/5500 180 (245)/5500 245 (333)/5250–6000 270 (367)/5500–6000 350 (476)/5500–6250 375 (510)/5500–6250

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 350/1200–4000 370/1300–4000 480/1600–4000 520/2000–4200 650/1750–4500 700/1750–4500

Váltók – [9G-TRONIC] – [9G-TRONIC] – [9G-TRONIC] – [9G-TRONIC] – [AMG SPEEDSHIFT MCT
7-fok. sportváltó]

– [AMG SPEEDSHIFT MCT
7-fok. sportváltó]

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s – [6,9] – [6,4] – [5,2] – [4,8] – [4,2] – [4,1]

Maximális sebesség kb (km/h) – [244] – [250]2 – [250]2 – [250]2 – [250]2 – [250]2

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált

– [8,2–7,8]

– [5,7–5,2]

– [6,6–6,2]

– [8,9–8,6]

– [6,0–5,6]

– [7,1–6,7]

– [11,2–10,9]

– [6,6–6,3]

– [8,3–8,0]

– [11,2–11,0]

– [6,9–6,7]

– [8,4–8,3]

– [12,4–12,0]

– [7,5–7,2]

– [9,3–8,9]

– [12,4–12,0]

– [7,5–7,2]

– [9,3–8,9]

CO2 - kibocsátás3 g/km, kombinált – [150–140] – [161–151] – [189–181] – [194–190] – [218–208] – [218–208]

Károsa. kib. oszt.4/Haték. oszt.5 – [Euro 6/B] – [Euro 6/B] – [Euro 6/D] – [Euro 6/D] – [Euro 6/E] – [Euro 6/E]



A Mercedes-Benz a „Laureus Sport for Good Foundation“ alapítvány egyik alapító partnere.
A Mercedes-Benz 2000, a megalapítás éve óta segíti és támogatja ennek az egész világra kiterjedő közhasznú programnak 
a céljait és értékeit: a hátrányos helyzetű és beteg gyerekek és fiatalok életének szociális sportprojektekkel történő 
javítását. A Laureus alapvető alkotóelemévé vált a Mercedes-Benz társadalmi felelősségvállalás keretében végzett 
tevékenységének. Ezért minden új Mercedes ezen értékek képviselője. Mercedes gépkocsija megvásárlásával 
támogatást nyújt a „Laureus Sport for Good Foundation“ alapítvány számára.

A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása (2015.12.11) után a terméken történhettek változások. 
A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó  
a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével 
a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés tárgyának  
megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon 
olyan tartozékok és kiegészítő felszereltségek is láthatóak lehetnek, amelyek nem képezik a szériafelszereltség részét. 
A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a nyomtatvány nemzetközi felhasználásra készült. A törvényes, jogi, ill. 
adóelőírásokra való utalások azonban csak a Német Szövetségi Köztársaságban, a nyomtatvány szerkesztésének lezá-
rásakor érvényesek. A más országokban érvényes előírásokkal és kihatásokkal kapcsolatos, ill. az aktuális állapotra vonat-
kozó további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez. 
www.mercedes-benz.hu
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Használtautó-visszavétel. C-osztály Cabrioletjét, hosszú élete végén, az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát 
újrahasznosítás céljából visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik. 

Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből 
álló hálózat áll rendelkezésre. Ezekben az üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben  
hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez és az erőforrások kíméléséhez. 

A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további adatok a magyarországi Mercedes-Benz 
honlapon találhatók.


