
C-osztály Coupé



Azonnal elcsábít.



A sportos sziluett, a hosszan elnyúló motorháztetővel és a tökéletesen arányos farral 
azonnal szembetűnik. A tekintetek követni kezdik. A környezet a hátterévé válik. Az új 
C-osztály Coupé meghódítja az érzékeket – kerülők nélkül. A kívánságra rendelhető 
DYNAMIC SELECT készen áll a választására. Válassza ki kedvenc beállítását! A következő 
kanyar már vár Önre! 



Megtestesíti a vágyat.



Izgalmas design a szűretlen érzelmekért: az új C-osztály Coupé hátfala a lapos, LED-es 
hátsó lámpákkal széles és élénk benyomást kelt. Egy valódi coupéra jellemző, ilyen  
progresszív sziluettel: keret nélküli ajtók, szabadon álló külső visszapillantó tükrökkel.  
Nehéz elszakadni a látványtól, azonban az akarat, hogy menet közben ismerje meg  
az új C-osztály Coupét, egyszerűen erősebb. 



Provokálja a közelséget.



Váljon eggyé az új C-osztály Coupéval: köszönhetően a sportüléseknek integrált fejtámlával és a 
Mercedes connect me-nek. Ismerkedjen meg gépkocsija és az Ön személyes élettere átfogó ösz-
szekapcsolásával! A Mercedes connect me alapszolgáltatások, mint a Mercedes-Benz segélyhívó 
rendszer vagy a Meghibásodás-menedzsment, azonnali segítséget nyújtanak. A Remote Online-nal 
kívánságra további, külön rendelhető Mercedes connect me szolgáltatások állnak rendelkezésére 
okostelefonon, mint pl. a Gépkocsi-helymeghatározás funkció. Az ösztönös kezelésről egy extraként 
rendelhető érintőpad gondoskodik.



Felpörgeti a pulzust.





Dominál az úton. 



A 15 mm-rel leültetett AGILITY CONTROL futómű, szelektív lengéscsillapító rendszerrel, 
még közelebb viszi Önt az aszfalthoz. A rugózás és a csillapítás feszesebb hango-
lásának köszönhetően közvetlenebbül érezheti az ideális ívet. Olyan vezetési élmény 
ez, mely már az extraként rendelhető, különösen sportos könnyűfém keréktárcsákra  
pillantva is sejthető.



Légi fölény: az AIRMATIC Menetdinamika-csomag. 
Az extraként rendelhető AIRMATIC Menetdinamika-csomag, a fokozatmentes lengéscsilla-
pítás szabályzással rendelkező AIRMATIC légrugózással kívánsága szerinti vezetési  
élményt nyújt. A DYNAMIC SELECT kapcsolójával öt különböző menetprogram közül 
választhat: Eco, Komfort, Sport, Sport+ és Individual. Döntésével számos paramétert  
befolyásol. A Sport+ menetprogram tiszta vezetési élményt nyújt, köszönhetően agilitásának 

és a kanyardinamikának, a gázadásra való spontánabb reakcióknak és az automata váltó 
módosított kapcsolási pontjainak. A futómű és a hajtáslánc sportos hangolása itt éri  
el a csúcsát. A kombinált műszer és a média-kijelző segítségével vezetőként azonnali  
visszajelzést kap a kiválasztott menetprogramról.



Fel a fejjel: a Head-up-Display. A hálózatok mestere: Mercedes connect me.
A vezető számára legfontosabb információk, mint a sebesség vagy a sebességkorlátozások, 
szem előtt vannak, anélkül, hogy le kellene vennie tekintetét az útról – az extraként 
rendelhető Head-up-Display egy virtuális, kb. 21 x 7 cm-es képet vetít a vezető látóterébe. 
Az extraként rendelhető érintőpad az infotainment-rendszer kezelését olyan egyszerűvé  
teszi, mint amilyen egy okostelefoné: lapozás, zoomolás, valamint vezérlés egy- vagy többujjas 
gesztusokkal (multitouch).

Ismerkedjen meg a Mercedes me szolgáltatás- és élményvilágával – például a Mercedes 
connect me exkluzív szolgáltatásaival. Köszönhetően az extraként rendelhető Remote 
Online-nak, okostelefonjával mindig kapcsolatban maradhat új C-osztály Coupéjával. Olyan 
funkciók közül választhat, mint a Járműkövetés vagy a Távoli ajtónyitás és -zárás. Tudjon 
meg többet a www.mercedes.me weboldalon!



A szériafelszereltség. Az extrafelszereltségek.
A progresszív gyémánt-hűtőrács, egy lamellával és központi csillaggal, az új C-osztály Coupét 
már a szériafelszereltséggel is különlegessé teszi. Az igényes kialakítású utastérben a 
sportülések integrált fejtámlával, valamint a formanyelv és az anyagválasztás testesítik 
meg az új C-osztály Coupé sportos-stílusos fellépését. Ezen túlmenően a biztonság  
terén támasztott legmagasabb igényeket is kielégíti az ATTENTION ASSIST és a COLLISION 
PREVENTION ASSIST PLUS. 

Tegye egyedivé az új C-osztály Coupét, szó szerinti fénypontokkal! A LED-es Intelligent Light 
System rendkívüli fényjátékkal üdvözli Önt a gépkocsi nyitásakor. A hangulatvilágítás  
kellemesen közvetett fényével és megvilágított küszöblécekkel elöl egyedülálló hangulatot 
teremt – három különböző színben és öt fényerősség-fokozatban.



Az AMG Line. A Mercedes-AMG modellek. 
A Sport-Coupétól az élsportolóig: az 5 küllős AMG könnyűfém keréktárcsákkal, a krómo-
zott gyémánt-hűtőráccsal és az AMG Stylinggel és két látható, a lökhárítóba integrált  
kipufogóvéggel. Az AMG Line belső tér ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA kárpitozása 
specifikus ülésgrafikával, AMG sportpedálokkal és alul egyenes karimájú multifunkciós 
sportkormánnyal gyorsítja fel szívverését.

Az új Mercedes-AMG C 63 Coupé, valamint az S-Modell készen állnak a csúcsteljesít-
ményre – akár 375 kW (510 LE) teljesítménnyel és 700 Nm forgatónyomatékkal, AMG első 
lökhárítóval „A“ szárny designban, valamint egy lényegesen izmosabb hátfallal. Foglaljon  
helyet az AMG-specifikus ülésgrafikával és optimalizált oldaltartással rendelkező sportülé-
sekben! Válassza ki az AMG DYNAMIC SELECT kapcsolóval a Sport+ menetprogramot! 
Aktiválja a Race Start funkciót! Készen áll rá, hogy elképzelhetetlen erőket szabadítson el? 
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Kárpit és díszítőelemek.

Kárpitozások

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

fekete1, 2

kristályszürke/fekete1, 2

nyeregbarna/fekete1, 2

selyemfényű bézs/fekete1, 2

fekete1, 2

kristályszürke/fekete1, 2

nyeregbarna/fekete1, 2

porcelán/fekete1, 2

áfonyavörös/fekete1, 2

fekete2

fekete3

fekete4

fekete5

fekete6

fekete6

platinafehér gyöngyház/fekete6

piros paprika/fekete6

Díszítőelemek

H80
739
736
H09
H07
H73
H84

zongoralakk-hatású fekete2

zongoralakk-hatású fekete/világos szálcsiszolt alumínium1, 3, 4

fekete nyitott pórusú kőris/világos szálcsiszolt alumínium5, 6

barna nyitott pórusú kőris1, 2

fényes barna vonalas struktúrájú hársfa1

AMG karbon/világos szálcsiszolt alumínium1

AMG matt ezüst üvegszál/világos szálcsiszolt alumínium1

1  Extrafelszereltség. 2 Nem rendelhető a Mercedes-AMG C 63/C 63 S-hez. 3 Szériafelszereltség  
a Mercedes-AMG C 63-hoz. 4 Szériafelszereltség a Mercedes-AMG C 63 S-hez. 5 Szériafelsze-
reltség AMG Line belső tér esetén. 6 Extrafelszereltség a Mercedes-AMG C 63/C 63 S-hez. 

ARTICO műbőrARTICO műbőr/Norwich szövet
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Uni-fényezések Metál fényezések1 designo fényezések1

Uni-fényezések

040
149

fekete2

sarki fehér

Metál fényezések1

197
775
796
890
896
988
992

obszidián-fekete
iridium-ezüst
citrinbarna2

Kevenzit kék2

briliánskék
gyémántezüst2

szelenit-szürke

designo fényezések1

297
799
982
996

designo szelenit-szürke magno
designo fényes gyémántfehér
designo iridiumezüst magno3

designo jácintvörös metál2

1  Extrafelszereltség. 2 Nem rendelhető a Mercedes-AMG C 63/C 63 S-hez.
3 Csak a Mercedes-AMG C 63/C 63 S-sel.

Fényezések.



Műszaki adatok.

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz Eredeti Motorolajok.

DízElMOTOROK C 220 d C 250 d

Hengerszám/elrendezés 4/R 4/R

Lökettérfogat, cm3 2143 2143

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 125 (170)/3000–4200 150 (204)/3800

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 400/1400–2800 500/1600–1800

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

Gyorsulás 0–ról 100 km/órára, s 7,8 [7,5] – [6,7]

Maximális sebesség kb (km/h) 234 [234] – [247]

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált

5,3–5,0 [5,0–4,7]

3,9–3,6 [4,0–3,7]

4,4–4,1 [4,3–4,1]

– [5,1–4,8]

– [4,1–3,8]

– [4,4–4,2]

CO2 - kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 116–106 [113–106] – [116–109]

Emissziós osztály4/Hatékonysági osztály5 Euro 6/A+ Euro 6/A+

BENzINMOTOROK C 180 C 200 C 250 C 300 Mercedes-AMG C 63 Mercedes-AMG C 63 S

Hengerszám/elrendezés 4/R 4/R 4/R 4/R 8/V 8/V

Lökettérfogat, cm3 1595 1991 1991 1991 3982 3982

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 115 (156)/5300 135 (184)/5500 155 (211)/5500 180 (245)/5500 350 (476)/5500–6250 375 (510)/5500–6250

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 250/1200–4000 300/1200–4000 350/1200–4000 370/1300–4000 650/1750–4500 700/1750–4500

Váltók 6-fok. kézi kapcs.
[7G-TRONIC PLUS]

6-fok. kézi kapcs.
[7G-TRONIC PLUS]

–
[7G-TRONIC PLUS]

–
[7G-TRONIC PLUS]

– [AMG SPEEDSHIFT MCT 
7-fok. sportváltó]

– [AMG SPEEDSHIFT MCT 
7-fok. sportváltó]

Gyorsulás 0–ról 100 km/órára, s 8,5 [8,8] 7,7 [7,3] – [6,8] – [6,0] – [4,0] – [3,9]

Maximális sebesség kb (km/h) 225 [223] 237 [235] – [250]² – [250]² – [250]² – [250]²

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált

7,2–6,8 [7,4–6,8]

5,0–4,4 [4,9–4,6]

5,8–5,3 [5,9–5,4]

7,5–6,8 [7,5–6,9]

4,9–4,4 [5,0–4,5]

5,9–5,3 [5,9–5,4]

– [7,5–6,9]

– [5,0–4,5]

– [5,9–5,4]

– [8,8–8,2]

– [5,7–5,2]

– [6,8–6,3]

– [11,9–11,4]

– [7,1–6,9]

– [8,9–8,6]

– [11,9–11,4]

– [7,1–6,9]

– [8,9–8,6]

CO2 - kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 135–122 [135–126] 136–123 [137–125] – [137–125] – [157–146] – [209–200] – [209–200]

Emissziós osztály4/Hatékonysági osztály5 Euro 6/B Euro 6/A Euro 6/A Euro 6/C Euro 6/E Euro 6/E

1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok az  (EK) 595/2009 számú, jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 A megadott, üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra 
vonatkozó értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak (§2 5, 6, 6a sz. Pkw-EnVKV rendelet, 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. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.



A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2015.05.20. 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  
lezárásakor érvényesek. A más országokban érvényes előírásokkal és kihatásokkal kapcsolatos, ill. az aktuális állapotra 
vonatkozó további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez.
www.mercedes-benz.hu
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Használtautó-visszavétel. C-osztály Coupéját, 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.

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.


