
E-osztály limuzin



Nagy művészet a legnagyobb kihívásokat is leküzdeni, úgy, hogy játékosan kön
nyűnek tűnjön.  Ismerkedjen meg ezzel a művészettel egy automobilban, amely olyan 
mértékben segíti, tehermentesíti és védi Önt, ahogy korábban egyetlen gépkocsi 
sem. Amely nemcsak szállítja Önt, hanem  szívesen vezet is. A magabiztosság titka: 
MercedesBenz Intelligent Drive. Kívánságra új asszisztensrendszerek érzékelik 
360°ban a világot, és készítik elő az utat az önálló és balesetmentes közlekedéshez. 
Kövesse az érzéseit.



A zseni.



Értelem, amely  
soha nem alszik.

A városban autózva úgy fogja érezni, mintha csak átsiklana rajta. Gyorsabban és biztonságosabban 
érheti el céljait, mivel az új Eosztály az újonnan kifejlesztett vezetői asszisztens és biztonsági 
rendszereknek köszönhetően mindig tájékozott és tökéletesen éber. Ilyen rendszer például a választ
hatóan rendelhető PRESAFE® Sound és a PRESAFE® Impulzus, utóbbi a vezetőt és utasát hozza 
jobb helyzetbe oldalirányú ütközés esetén.







Egy gépkocsi belső tere visszatükrözi igényeinket. Hogyan élünk, dolgozunk, miben leljük örömünket, 
hogyan kommunikálunk. A új Eosztály ezekre az igényekre a MercedesBenz modern luxusával ad 
választ. Érezhetően exkluzív, az igényes felszereltségnek köszönhetően, és láthatóan innovatív az új, 
extraként rendelhető, két 31,2 cmes (12,3") kijelzőből álló, széles képernyős műszerfallal. Foglaljon 
helyet az üléseken, amelyek kívánságra masszírozzák és edzik Önt, miközben Ön a kormányon talál ható 
új, érintésvezérlésű gombok segítségével kapcsolatba lép a világgal és felfedez egy újat. 





Kapcsolatban marad.
Az új Eosztályt egy a kompatibilis okostelefonján található digitális indítókulccsal 
nyithatja és indíthatja. Ezen túlmenően kívánságra az Apple CarPlay® vagy Android Auto 
segítségével szinkronizál az extraként rendelhető COMAND Online infotainment
rendszerrel. Intuitív kapcsolódás és induktív feltöltődés új energiával: Induktív úton feltölt
hető okostelefonját helyezze egyszerűen a töltőállomásra a középkonzolon. Élvezze a  
legmagasabb szintű kényelmet be és kiállásnál is – aktiválja egy alkalmazással az új, 
extraként rendelhető Remote ParkPilotot. A parkolás folyamatát egyetlen ujjal ellen
őrizheti, miközben az új Eosztály teljesen automatikusan és biztonságosan manőverez.



Az Eosztály mindig is élen járt az innováció terén – nem csoda, hogy az új generáció 
még kifinomultabbá teszi az előrehaladást. Olyan műszaki megoldásokkal, mint a 
DYNAMIC SELECT menetprogramok, az extraként rendelhető MULTIBEAM LED fény
szórók és az extraként rendelhető AIR BODY CONTROL légrugózás, amelyek  minden  
utat élménnyé varázsolnak. Új horizontok felé vezet, mint az extraként rendelhető DRIVE 
PILOT. Ez a MercedesBenz válasza arra, hogyan lehet a jövőben közlekedni.



Több mérföld előnyben, 
minden kilométeren.



Az intelligencia a hajtást haladássá alakítja.
Az új Eosztály továbbfejlesztett dízelmotorjai még erősebbek, fürgébbek és ugyanakkor 
takarékosak. Egy intelligens motorgeneráció, mint a 4 hengeres dízelmotor az E 220 dben, 
143 kW (194 LE) teljesítménnyel és 400 Nm maximális forgatónyomatékkal, új élménnyé 
teszi a hatékonyságot. A 9GTRONIC automata váltóval kombinálva minden utat új szintre 
emel. Ez a világ első 9 fokozatú automata váltója a prémiumszegmensben, amely hossz
irányban beépített motorokkal alkalmazható és hidrodinamikus nyomatékváltóval rendel
kezik. Az eredmény: kisebb fordulatszámugrások az egyes sebességfokozatok között, 
gyorsabb fokozatváltás és még nagyobb agilitás. 

A levegőt pedig menetkultúrává.
Az extraként rendelhető AIR BODY CONTROL légrugózás az új Eosztályban ünnepli  
premierjét. A többkamrás légrugózásrendszer a fokozatmentes lengéscsillapítószabályo
zással kombinálva gondoskodik a rendkívül magas színvonalú gördülési kényelemről és 
menetdinamikáról. A csillapítás minden keréken igazodik a közlekedési helyzethez és az 
útfelület állapotához, és hatékonyan csökkenti a támolygó és bólintó mozgásokat például 
kanyarokban vagy fékezéskor. A DYNAMIC SELECT kapcsolóval az AIR BODY CONTROL 
négy különböző – sportosabb vagy komfortosabb – beállításba állítható, melyek: 
„Comfort“, „Comfort plusz“, „Sport“ és „Sport plusz“. A szintszabályozás pedig a terhelés
től és a menetállapottól függetlenül gondoskodik az állandó karosszériamagasságról. 



Újra feltaláltuk az autót. Szériafelszereltség.
Sportos elegancia, szériakivitelben: három lamellás hűtőrács, hűtőmaszk háromdimenziós 
króm kerettel, krómozott első lamellaperemek és függőleges összekötő, ill. hátsó fényes  
fekete lamellák. Ezen kívül: Mercedes csillag a motorháztetőn, vanádiumezüstre fényezett, 
10 küllős könnyűfém keréktárcsák, polírozott alumínium ablakdíszléc és hátsó lökhárító, 
fekete diffúzorhatású betéttel. Az utastérben fekete szövet kárpitozású ülések, fekete 3 küllős 
nappabőr multifunkciós kormány és barna effektlakk díszítőelemek, valamint fekete  
műszerfalfelsőrész, ablakperemek és ajtóközépkárpitok.

Ennek a kibővített rendszernek a bevezetésével a MercedesBenz forradalmasítja az autó
vezetést. Mérföldkő az autonóm közlekedéshez vezető úton. Az extraként rendelhető 
DRIVE PILOT nemcsak minden úttípuson – autópályán, országúton és a városban – képes 
automatikusan tartani a megfelelő követési távolságot, hanem 210 km/óra sebességig 
 követheti is az előtte haladót. Ezáltal tehermentesíthető a vezető, mivel normál üzemben  
a DISTRONIC távolságtartópilotnak köszönhetően nem kell a fékezésbe vagy gázadásba 
beavatkoznia, és ezen túlmenően a kormányzásban is jelentős támogatást kap – még a 
kanyarokban is. 



Még fényűzőbb. EXCLUSIVE.Még extrovertáltabb. AVANTGARDE.
Érzék a különleges iránt. Kívánságra háromdimenziós, két lamellás és krómbetétes hűtő
ráccsal, valamint integrált Mercedes csillaggal. Fő jellemzőia vanádiumezüstre fényezett 
5 küllős könnyűfém keréktárcsák. Az utastér három színvilágot kínál: fekete, dióbarna/ 
fekete vagy macchiatobézs/fekete. Komfortülések, fekete, dióbarna vagy macchiatobézs 
ARTICO műbőr/Norwich szövet kárpitozással, 3 küllős, fekete nappabőr multifunkciós 
kormány és trapézcsiszolású alumínium díszítőelemek.

Egyedülálló fellépés, ha úgy kívánja. Klasszikus, három lamellás hűtőrács és Mercedes 
csillag a motorháztetőn. Rafinált: az extraként rendelhető AIRPANEL, adaptív zárófunkció 
a levegőbevezetéshez a hűtőrácson és az első lökhárítón. Vanádiumezüstre fényezett,  
5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsákon gördülve. Válogatott, a legapróbb részletekig: az 
utastér, bőr/szövet vagy extraként nappabőr kárpitozású, exkluzív ülésgrafikával ellátott 
komfort ülésekkel és világosbarna nyitott pórusú kőris díszítőelemek.



Még intenzívebb. Az AMG Line. Személyesebb. designo.
Az érzékek felgyorsulása. AMG első lökhárító kívánságra, markáns légbeömlőkkel és két 
lamellás hűtőráccsal, AMG diffúzorhatású hátsó lökhárító, króm díszléccel, valamint 
titánszürkére fényezett és fényesre esztergált, 5 duplaküllős AMG könnyűfém kerekek. A 
sportosan exkluzív utastér: sportülések, fekete ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA 
vagy extraként nyeregbarna/fekete nappabőr, vízszintesen steppelt kárpitozással. Jó fogású: 
az alul egyenes karimájú multifunkciós sportkormány és az AMG sportpedálok. 

Ösztönösen az exkluzívat választani. Az extraként rendelhető designo belső tér, macchiato 
bézs/nyeregbarna designo nappabőr kárpitozással rombuszmintával és perforációval az 
ülőfelületeken. Egyedülálló részletek: fényes barna diófagyökér díszítőelemek, a műszerfal 
felsőrész, az ablakperemek és a kartámaszok designo nappabőr burkolatúak. Kívánságra  
a különleges: designo barna flowing lines magnólia vagy designo fekete zongoralakk flowing 
lines díszítőelemek. A kristályszürke, macchiatobézs vagy fekete designo mikroszálas 
DINAMICA tetőkárpit.
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1  Extrafelszereltség. 2 Széria az AVANTGARDE és AMG Line kiviteleknél. 3 Széria az ExCLUSIVEnál. 4 Széria a designónál.

Kárpit és díszítőelemek.

Kárpitozások
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Fényezések. uni-fényezések Metál fényezések1 designo fényezések1

1  Extrafelszereltség.  
További egyéni designo fényezések MercedesBenz kereskedőjénél.

uni-fényezések
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designo jácintvörös metál



Műszaki adatok.

1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok az 595/2009/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 Az üzemanyagfogyasztásra és CO2kibocsátásra vonatkozó 
megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak (PkwEnVKV §2, 5, 6, 6a pontok, 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 CO2kibocsátás alapján, 
a gépkocsi tömegének figyelembe vételével történt. 6 Adatok a 46/2007/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 7 Adatok a 92/21/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint, a gépkocsi menetkész állapotában, 90%ban 
feltöltött üzemanyagtartállyal, vezetővel (68 kg) és csomaggal (7 kg) szériafelszereltségű gépkocsikhoz. A tartozékok és az extrafelszereltségek rendszerint növelik ezt az értéket, aminek következtében a hasznos terhelés ennek 
megfelelően csökken. 8 A megadott méretek középértékek. Szériafelszereltségű gépkocsikra vonatkoznak, terheletlen állapotban. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz eredeti Motorolajok.

dízeLMotoroK BenzinMotor

e 220 d e 350 d e 200

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

Lökettérfogat, cm3 1950 2987 1991

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 143 (194)/3800 190 (258)/3400 135 (184)/5500

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 400/1600–2800 620/1600–2400 300/1200–4000

Váltók 9GTRONIC 9GTRONIC 9GTRONIC

Gyorsulás 0ról 100 km/órára, s 7,3 5,9 7,7

Maximális sebesség kb. (km/h) 240 2502 240

Gumiabroncs méret, első tengely, hátsó tengely 205/65 R 16 225/55 R 17 205/65 R 16

Üzemanyag dízel dízel szuperbenzin

Üzemanyagfogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált

 
4,7–4,3 
4,1–3,6
4,3–3,9

 
6,6–6,3 
4,9–4,4 
5,5–5,1

 
8,0–7,6 
5,3–4,9 
6,3–5,9

CO2  kibocsátás3, g/km kombinált 112–102 144–133 142–132

Károsanyagkibocsátási osztály4/ 

Hatékonysági osztály5

Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/B

Üzemanyagtartálytérfogat, ebből tartalék, kb. l 50/7,0 50/7,0 50/7,0

Csomagtartó térfogat6, l 540 540 540

Fordulókörátmérő, m 11,60 11,60 11,60

Saját tömegt7, kg 1680 1800 1605

Megengedett össztömeg, kg 2320 2440 2245

Hossz8/szélesség tükrökkel együtt8, mm 4923/2065 4923/2065 4923/2065

Tengelytáv8, mmben 2939 2939 2939

Nyomtáv elöl8/hátul8, mm 1616/1619 1600/1603 1616/1619



t

A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2015.09.03 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 MercedesBenz értékesítőjéhez. 
www.mercedes-benz.hu
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Használtautó-visszavétel. Eosztályát az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát újrahasznosításának 
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 MercedesBenz 
honlapon találhatók.

A Mercedes-Benz a „Laureus Sport for good Foundation“ alapítvány egyik alapító partnere.
A MercedesBenz 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 MercedesBenz 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.


