
E-osztály T-modell





Az új E-osztály T-modell megérkezett. Minden pillanatban olyan figyelmet keltve, mint korábban egyetlen más 
sorozatgyártású gépkocsi sem. Az új, extraként rendelhető Mercedes-Benz Intelligent Drive rendszerek, mint  
a DRIVE PILOT, a MULTIBEAM LED fényszórók vagy a Távirányítható parkolássegítő pilotfunkció mindegyike 
mérföldkövet jelent a balesetmentes, önálló közlekedés felé vezető úton. Együtt még értékesebbek: az  
autót a legjobb partnerré teszik, olyanná, melynél jobbat a családok és a közlekedés minden más résztvevője 
nem is kívánhatna magának. Az E-osztály T-modell intelligenciája azonban többet jelent: a felső kategóriában  
a legnagyobb teret hihetetlenül elegánssá teszi, a legmagasabb szintű funkcionalitásnak a legmagasabb értéket 
kölcsönzi és az autót intelligens mesterművé változtatja.

Intelligens mestermű.



Be- és kiállás, olyan kényelmesen, ahogyan a telefonálás vagy SMS-írás. Egész egyszerűen, egy kompatibilis 
okostelefonnal. Aktiválja egy alkalmazással az új, extraként rendelhető Remote Park-Pilotot. A parkolás  
folyamatát egyetlen ujjal ellenőrizheti, és a gépkocsi teljesen automatikusan és biztonságosan már manő-
verez is. A mai digitális lehetőségek szinte mindent megváltoztatnak. Egy szó szerint nagy luxus azonban 
megmarad: az új E-osztály T-modell utastere összehasonlíthatatlan térérzetet nyújt. Nagy felületű díszítő-
elemek, gondosan összehangolt színvilág és vízszintes térszervezés – minden a tágasság és igényesség 
célját szolgálja. Tökéletes hely utazáshoz, elmélkedéshez és pihenéshez. És, hogy néha kikapcsolhassa az 
okostelefont.

Egy új intelligencia.
És a tér, ahol kiteljesedhet.







Szabad lélek. Szabad tér.
A T-modell hatodik generációja – az új E-osztály intelligenciáját optimálisan egészítik ki: az 
egyedülálló tapasztalatok. A világ első elegáns felső kategóriás kombija egy Mercedes volt.  
Minden T-modellből, amit azóta gyártottunk, egyre többet tanultunk: a strapabíró anyagokról,  
az intelligens tárolási lehetőségekről és a stílusos nemesítésről. A szinte végtelen csomagtér 
minden kívánságát és igényét maradéktalanul kielégíti. Akár 1820 liternyit, hogy pontosak legyünk.





Hogyan fogunk a jövőben dolgozni? Hogyan fogunk lakni? Hogyan fogunk utazni? Az új 
E-osztállyal izgalmas pillantást vethetünk a jövőbe. Döbbenetes: minden olyan könnyűnek, 
érzékinek és világosnak látszik. A Média-kijelző mintha szabadon lebegne. Az infor-
mációkat intelligensebben, élesebben, szenvedélyesebben jeleníti meg, mint valaha. 
Valódi fénypont egy utastér közepén, melynek kényelme, stílusa és nagyvonalúsága 
egészen új élményt közvetít.

Nem új utastér.
Egy új világ.



Az egyik legelegánsabb sziluett a felső kategóriában – és az automobil legintelligensebb oldalainak egyike. Ámuló pillantások 
követik új vonalait, melyek precízen végighúzódnak a gépkocsi teljes hosszában és formailag kiemelik a Mercedes-Benzre  
jellemző, érzékien tiszta formanyelvet. Olyan innovációk rejlenek mögötte, melyek bizonyítják az új E-osztály T-modell valódi 
nagyságát. Az extraként rendelhető PRE-SAFE® Oldalsó impulzus felismerés elkerülhetetlen oldalütközés esetén a vezetőt vagy 
az első utast a gépkocsi közepe felé mozdítja el, ezáltal megnövelve a távolságot az ajtótól. Egyedülálló utasvédelemnek hangzik 
az új PRE-SAFE® Sound. Ha a gépkocsi érzékelői veszélyhelyzet várható bekövetkezését észlelik, egy, az audioberendezésen 
keresztül sugárzott hanghatás kiválthatja a fül természetes védelmi reflexét. Ezáltal a baleset hangja tompítottan jut a belső fülbe.

A biztonság terén mutatkozik meg valódi nagysága.





Az intelligencia a meghajtást  
haladássá alakítja …
Az új E-osztály T-modellt egy új, intelligens motorgeneráció 
hajtja meg. A 4 hengeres dízelmotor az E 220 d-ben, 143 kW 
(194 LE) teljesítménnyel és 400 Nm maximális forgatónyo-
matékkal, új élménnyé teszi a hatékonyságot. A 9G-TRONIC 
automata váltóval kombinálva minden utat új szintre emel-
nek. Ez a világ első 9 fokozatú automata váltója a prémium-
szegmensben, amely hosszirányban beépített motorokkal 
alkalmazható. A gyorsabb sebességváltás még spontánabb 
kapcsolásokat és nagyobb fürgeséget eredményez – finom, 
alig észrevehető kapcsolásokkal.

… a levegőt pedig futáskultúrává.
A felső kategóriában egyedülálló AIR BODY CONTROL futómű, 
többkamrás légrugózás-rendszerével, a fokozatmentes lengés-
csillapító-szabályozással együtt gondoskodik a rendkívül magas 
szintű gördülési kényelemről és menetdinamikáról. A csillapítás 
minden keréken igazodik a közlekedési helyzethez és az útfe-
lület állapotához. A DYNAMIC SELECT segítségével az AIR BODY 
CONTROL négy, „Comfort“, „Comfort Plus“, „Sport“ és „Sport 
Plus“ fokozatokban kényelmesebbre vagy sportosabbra állítható 
be. Az AIR BODY CONTROL kívánságra rendelhető, a szint-
szabályozás, amely a terheléstől és menetállapottól függetlenül 
állandó karosszéria-magasságot tesz lehetővé, már szériafel-
szereltségként a fedélzeten található.



Olyan intelligensen használható, mint korábban soha: az új E-osztály T-modell akár 
1820 literes csomagtere a háttámla újszerű lehajtásával növelhető. A háttámla 
40 : 20 : 40 arányban osztható és a csomagtér oldalán található kapcsolóval elektro-
mosan kireteszelhető és automatikusan lehajtható. Ezen túlmenően a második  
üléssorhoz Cargo-funkció rendelhető: A 10°-kal meredekebb támlaállás további 35 liter 
csomagtér-térfogatot biztosít. Nagyobb kényelem a kis utasoknak is: kívánságra  
harmadik üléssorként lehajtható ülések rendelhetők gyermekek számára, két ülőhellyel.

Nagy, mint mindig, variálható, mint korábban soha.
Sportos elegancia szériakivitelben: három lamellás hűtőrács, hűtőmaszk háromdimenziós 
króm kerettel, krómozott első lamellaperemek és függőleges összekötő, illetve hátsó  
fényes fekete lamellák. A kiemelkedő megjelenést hangsúlyozza még a Mercedes csillag 
a motorháztetőn, a vanádium-ezüstre fényezett, 10 küllős könnyűfém keréktárcsák,  
a polírozott alumínium ablakdíszléc és a hátsó lökhárító, fekete diffúzor-hatású betéttel. 
Az utastérben fekete Marseille szövet kárpitozású ülések, fekete 3 küllős nappabőr 
multifunkciós kormány és barna effektlakk díszítőelemek, valamint fekete műszerfal-felső-
rész, ablakperemek és ajtóközépkárpitok.

Szériafelszereltség.



A háromdimenziós hűtőrács megjelenése, két lamellával és krómbetéttel, valamint  
az integrált Mercedes csillaggal dinamikus és markáns. Szemrevaló vanádium-ezüstre 
fényezett 5 küllős könnyűfém keréktárcsák. Az utastér három színvilágot kínál: fekete, 
dióbarna/fekete és macchiato-bézs/fekete. Komfortos sportülések, fekete, dióbarna vagy 
macchiato-bézs ARTICO műbőr/Norwich szövet kárpitozással, 3 küllős fekete nappabőr 
multifunkciós kormány és alumínium díszítőelemek.

Egyedülálló fellépés, ha úgy kívánja. A klasszikus három lamellás hűtőrács és a Mercedes 
csillag a motorháztetőn. Rafinált: az extraként rendelhető AIRPANEL, amely egy adaptív 
zárófunkció a levegő-bevezetéshez a hűtőrácson és az első lökhárítón. Vanádium-ezüstre 
fényezett, 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsákon gördülve. Válogatott, a legapróbb 
részletekig: az utastér bőr/Valence szövet vagy extraként nappabőr kárpitozású, exkluzív 
ülésgrafikával ellátott komfort ülésekkel rendelkezik, valamint világosbarna nyitott  
pórusú kőris díszítőelemek ékesítik.

Tér a különlegességnek. AVANTGARDE. Tér a modern luxus számára. EXCLUSIVE.



A sportos AMG megjelenés az AMG első lökhárítóval, markáns légbeömlőkkel és két lamellás 
hűtőráccsal, az AMG diffúzor-hatású hátsó lökhárítóval, króm díszlécekkel, valamint az  
5 duplaküllős, titánszürkére fényezett és fényesre esztergált AMG könnyűfém kerekekkel 
tűnik ki. Mindezt kiegészíti az AGILITY CONTROL futómű, szelektív lengéscsillapító  
rendszerrel, és 15 mm-es leültetéssel. A sportosan exkluzív utastér sportülésekkel, ARTICO 
műbőr/mikroszálas DINAMICA vagy extraként nappabőr kárpittal rendelkezik. Jó fogásúak: 
az alul egyenes karimájú multifunkciós sportkormány és az AMG sportpedálok.

Ösztönösen az exkluzívat választani. Az extraként rendelhető designo belső tér, két színű, 
macchiato-bézs/nyeregbarna designo nappabőr kárpitozással rombusz-mintával és perfo-
rációval az ülőfelületeken. Egyedülálló részletek: Fényes barna diófagyökér díszítőelemek,  
a műszerfal-felsőrész, az ablakperemek és a kartámaszok designo nappabőr burkolatúak. 
Kívánságra egy kis különlegesség: designo barna flowing lines magnólia vagy designo  
fekete zongoralakk flowing lines díszítőelemek, illetve a kristályszürke, macchiato-bézs vagy 
fekete designo mikroszálas DINAMICA tetőkárpit.

Tér az Ön személyiségének: designo.Tér a sportosságnak: az AMG Line.
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Szériafelszereltség AVANTGARDEKárpit és díszítőelemek.

Kárpitozások

001
101
201
214
215
301
314
315
401
414
415
601
801
811
814
815
824
961
975

fekete Marseille szövet 
fekete ARTICO műbőr1

fekete bőr1

dióbarna/fekete bőr1

macchiato-bézs/fekete bőr1

fekete ARTICO műbőr/Norwich szövet 
dióbarna/fekete ARTICO műbőr/Norwich szövet 
macchiato-bézs/fekete ARTICO műbőr/Norwich szövet 
fekete bőr/Valence szövet 
dióbarna/eszpresszóbarna bőr/Valence szövet 
macchiato-bézs/eszpresszóbarna bőr/Valence szövet 
fekete ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA
fekete nappabőr1

fekete nappabőr1

dióbarna/eszpresszóbarna nappabőr1

macchiato-bézs/eszpresszóbarna nappabőr1

nyeregbarna/fekete nappabőr1

fekete/titánszürke gyöngyház kétszínű designo nappabőr1

macchiato-bézs/nyeregbarna kétszínű designo nappabőr1

Díszítőelemek

H80
739
H09
736
731
H26
H16
H06
H64

barna effektlakk 
trapézcsiszolású alumínium1, 2

világosbarna nyitott pórusú kőris1, 3

fekete nyitott pórusú kőris1, 4

fényes barna diófagyökér1, 4

barna designo magnólia flowing lines1

fekete zongoralakk flowing lines1

fényes barna kőris1

fémstruktúra1

1 Extrafelszereltség. 2 Széria az AVANTGARDE és AMG Line esetén. 3 Széria az EXCLUSIVE-nál. 4 Széria a designónál.
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Fényezések. Metálfényezések1 designo fényezések1

1  Extrafelszereltség.  
További egyéni designo fényezések Mercedes-Benz márkakereskedőjénél.

Uni-fényezések
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fekete
sarki fehér

Metálfényezések1

197
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796
890
988
992
997

obszidián-fekete
iridium-ezüst
citrinbarna
Kevenzit kék
gyémántezüst
szelenit-szürke
kallaitzöld

designo fényezések1

297
799
996

designo szelenit-szürke magno
designo fényes gyémántfehér
designo jácintvörös metál

Uni-fényezések



BENZINMOTOROK DÍZELMOTOR

E 200 E 250 E 220 d

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

Lökettérfogat, cm3 1991 1991 1950

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 135 (184)/5500 155 (211)/5500 143 (194)/3800

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 300/1200–4000 350/1200–4000 400/1600–2800

Váltók 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s 8,1 7,2 7,7

Maximális sebesség kb (km/h) 231 243 235

Gumiabroncs méret, első tengely, hátsó tengely 225/55 R 17 225/55 R 17 225/55 R 17

Üzemanyag szuperbenzin szuperbenzin dízel

Üzemanyag-fogyasztás2, l/100 km
városban
országúton
vegyes

 
8,2–7,8 
5,6–5,2
6,6–6,2

 
8,2–7,8 
5,6–5,2 
6,6–6,2

 
4,9–4,5 
4,4–3,9 
4,6–4,2

CO2 - kibocsátás,2 g/km, kombinált 149–138 149–138 120–109

Károsanyag-kibocsátási osztály3/Hatékonysági 
osztály4

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

Üzemanyagtartály-térfogat, ebből tartalék, kb. l 50/7,0 50/7,0 50/7,0

Csomagtartó térfogat, l 640–1820 640–1820 640–1820

Fordulókör-átmérő, m 11,60 11,60 11,60

Saját tömeg,5 kg 1705 1720 1780

Megengedett össztömeg, kg 2375 2390 2450

1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok meghatározása az (EK) 595/2009 sz. rendelet jelenleg érvényes kiadása szerint történt. 2 Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozóan 
megadott adatok meghatározása az előírt mérési eljárás (Pkw-En VKV §2, 5, 6, 6a pont, jelenleg érvényes kiadása) szerint történt. Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem  
kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. 3 Csak az Európai Unión belül érvényes. Országspecifikus eltérések lehetségesek. 4 Az értékek meghatározása a mért CO2-kibocsátás alapján, a gépkocsi 
tömegének figyelembe vételével történt. 5 Adatok a 92/21/EK irányelv jelenleg érvényes kiadásának megfelelően (tömeg menetkész állapotban, üzemanyag-tartály 90 %-ra feltöltve, 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. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu 
oldalon találhatók. 

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz Eredeti Motorolajok.

Műszaki adatok.



A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2016.03.08. után a terméken történhettek változások. 
A konstrukciós és formai változwások, 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. E-osztály T-modelljét 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.


