C-Class

Estate

Καλώς ήρθατε στον
δικό σας χώρο ανέσεων.
Η νέα C-Class Estate ενσαρκώνει τη σύγχρονη πολυτέλεια που αναβαθμίζει την
καθημερινότητά σας. Προοδευτική σχεδίαση, πρωτοποριακή άνεση και καινοτόμες
τεχνολογίες. Ανακαλύψτε την καλύτερα μόνοι σας.

Ισχυρή. Εντύπωση.
Το εξωτερικό συνδυάζει την κομψότητα με τη σπορ σχεδίαση και τη λειτουργικότητα.
Η σχεδίαση της νέας C-Class Estate διακρίνεται για τις δυναμικές αναλογίες, τις σμιλευμένες
επιφάνειες και την υψηλή λειτουργικότητα. Ο σπορ χαρακτήρας συναντά την πολυτέλεια.
Η ολοκλήρωση της σχεδίασης: το πίσω τμήμα με διαιρούμενα πίσω φώτα.

Ο δικός σας χώρος ηρεμίας.
Ο εσωτερικός χώρος της νέας C-Class Estate θέτει πρότυπα. Μία χαρακτηριστική
Mercedes με εκλεκτά υλικά που δίνουν αίσθηση πολυτέλειας στη χαλάρωση.
Μοντέρνο και υπερσύγχρονοείναι το ψηφιακό κόκπιτ. Τώρα μπορείτε να αλληλεπιδράτε
με το αυτοκίνητό σας διαισθητικά μέσω της αφής.

Δυναμικό και καινοτόμο:
το σύστημα κίνησης.
Κυρίαρχα. Με το βλέμμα στο μέλλον. Οι νέοι κινητήρες της C-Class Estate παρέχουν δυναμικές
επιδόσεις με ελάχιστες εκπομπές CO2. Ανακαλύψτε τους 4κύλινδρους πετρελαιοκινητήρες και
βενζινοκινητήρες. Μία ενσωματωμένη μίζα-δυναμό δεύτερης γενιάς αναλαμβάνει τον ρόλο ενός
υβριδικού κινητήρα υποβοήθησης για περισσότερη ισχύ και υψηλότερη αποδοτικότητα.

Όαση ευεξίας.
Χαλαρώστε στον πολυτελή εσωτερικό χώρο της νέας C-Class Estate. Καθίστε αναπαυτικά.
Τα πολυάριθμα χαρακτηριστικά άνεσης σας προσφέρουν ένα ευχάριστο διάλειμμα.
Ανακαλύψτε τα καθίσματα που προσφέρουν μασάζ 8 ζωνών, τα πακέτα ENERGIZING ή
τον προσαρμοζόμενο ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Ένας χώρος ανέσεων που
σας προστατεύει.
Η ευφυής φιλοσοφία ασφάλειας στη νέα C-Class Estate είναι πρωτοποριακή.
Οι πολυάριθμες καινοτομίες μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μία ευχάριστη και
ασφαλή εμπειρία. Το ανανεωμένο πακέτο υποβοήθησης οδήγησης σκέφτεται
μαζί με εσάς. Και, κυρίως, σας νοιάζεται. Ο κεντρικός αερόσακος και ο πλευρικός
παλμός συστήματος PRE-SAFE® αποτελούν δύο ακόμη χαρακτηριστικά ασφάλειας,
τα οποία μπορούν να σας προστατεύουν.

Σκέφτεται και, κυρίως, σας νοιάζεται.

Μοντέρνα πολυτέλεια: digital first.

Ένας χώρος ανέσεων όπου μπορείτε να παραμένετε ήρεμοι και ξεκούραστοι, ακόμη και σε αγχώδεις καταστάσεις,
όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα καινοτόμα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης της νέας C-Class
Estate είναι εκεί για να σας υποστηρίζουν. Ο πρωτοποριακός πλευρικός παλμός συστήματος PRE-SAFE®
και το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης σας καθησυχάζουν σε όλες τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Πρωτοποριακός χειρισμός με φωνητικές εντολές και ένα σύστημα πολυμέσων, που μαθαίνει διαρκώς από
εσάς και με εσάς. Η περαιτέρω εξέλιξη του καινοτόμου συστήματος χειρισμού MBUX μετατρέπει τη νέα
C-Class Estate σε ψηφιακό χώρο ανέσεων. Περιλαμβάνει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, όπως Augmented
Video για την πλοήγηση ή η μεγαλύτερη οθόνη Head-up.

DIGITAL LIGHT με λειτουργία προβολής.

Πίσω καπό EASY-PACK.

Το σύστημα φωτισμού υψηλής ανάλυσης DIGITAL LIGHT προσαρμόζεται ιδανικά σε όλες
τις συνθήκες και, ταυτόχρονα, προσφέρει περισσότερη άνεση. Διάφορες λειτουργίες
φωτισμού αντιδρούν με βάση το περιβάλλον και τους άλλους χρήστες του δρόμου,
προσφέροντας έτσι ιδανικές συνθήκες φωτός.

Ο βασικός εξοπλισμός της νέας C-Class Estate περιλαμβάνει το πίσω καπό EASY-PACK.
Χάρη σε αυτό απολαμβάνετε αισθητά μεγαλύτερη άνεση κατά τη φόρτωση. Φορτώνετε
και ξεφορτώνετε το αυτοκίνητο με το πάτημα ενός κουμπιού, αφού το πίσω καπό ανοίγει
ή κλείνει αυτόματα.

Καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος
οδηγού και συνοδηγού.
Ειδικά σχεδιασμένα να σας περιποιούνται, τα καθίσματα αυτά συνδυάζουν πολυάριθμες
επιλογές ρύθμισης με αποκλειστικά πλεονεκτήματα ευεξίας. Οι εργονομικές λεπτομέρειες
επιτρέπουν την τέλεια προσαρμογή της θέση καθίσματος. Τα διογκούμενα πλευρικά
μαξιλάρια προσφέρουν έντονη πλευρική στήριξη. Οι ανακουφιστικές λειτουργίες μασάζ
με έξι διαφορετικά προγράμματα μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε απόλαυση.

Πακέτα ENERGIZING.
Τα πακέτα ENERGIZING εντείνουν την αίσθηση ευεξίας κατά την οδήγηση. Διάφορα
συστήματα ανέσεων του αυτοκινήτου δικτυώνονται φροντίζοντας τη φυσική και πνευματική
σας κατάσταση σύμφωνα με τις δικές ανάγκες σας. Έτσι, η νέα C-Class σας υποστηρίζει
υποδειγματικά σε μονότονες ή αγχώδεις συνθήκες οδήγησης.

Η γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE.

Η AMG Line.

Το πακέτο Night.

Με τη γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE Εξωτερικού και Εσωτερικού αναδεικνύετε τον
μοναδικό και σπορτίφ χαρακτήρα του αυτοκινήτου σας και δείχνετε ξεκάθαρα ότι για εσάς
μετράει η μοντέρνα πολυτέλεια. Ο συνδυασμός των εξωτερικών σχεδιαστικών στοιχείων
δημιουργεί ένα απίστευτα εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Η χαμηλωμένη ανάρτηση προσφέρει
την ιδανική ισορροπία μεταξύ δυναμισμού, άνεσης και ασφάλειας. Οι πρωτοποριακές
λεπτομέρειες στον εντυπωσιακά διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο με ατμοσφαιρικό φωτισμό
θα σας προσφέρουν καθημερινά μία απολαυστική εμπειρία.

Το εντυπωσιακό Styling της AMG Line προσφέρει στο εξωτερικό καθώς και στο εσωτερικό
της C-Class μια αποκλειστική σπορτίφ νότα, που αποτελεί σαφή δήλωση της δυναμικής
σχεδίασης. Τα ιδιαίτερα τεχνικά στοιχεία σας προσφέρουν αισθητά μεγαλύτερη οδηγική
απόλαυση, όπως η ευέλικτη σπορ ανάρτηση με σπορ άμεσο σύστημα διεύθυνσης (όχι
για plug-in υβριδικά μοντέλα). Στο εσωτερικό δείχνετε τι έχει σημασία για εσάς: ένα
δυναμικό και αποκλειστικό περιβάλλον μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Το πακέτο Night αναβαθμίζει την εξωτερική εμφάνιση καθώς πολλά στοιχεία του εξωτερικού
είναι μαύρα. Έτσι τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας και η ιδιαίτερη προσωπικότητα του αυτοκινήτου σας, ενώ εσείς επιδεικνύετε το πάθος σας για εκφραστική σχεδίαση και αποκλειστική σπορ αίσθηση.

Η άνεση συναντά την ευελιξία και την οδηγική απόλαυση.

Βιώσιμα και αποδοτικά συστήματα κίνησης με ενσωματωμένη μίζα δυναμό.

Μία ανάρτηση – τρεις διαμορφώσεις: Με το σύστημα ανάρτησης με προσαρμοζόμενη μεταβλητή απόσβεση επιλέγετε ανάμεσα
στη μέγιστη ευκινησία ή την εξαιρετική άνεση απόσβεσης. Ανάλογα με τη διαδρομή και το προσωπικό σας στυλ οδήγησης.
Το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα κάνει το αυτοκίνητο ακόμη πιο ευκίνητο στην καθημερινότητα και, ταυτόχρονα, πιο ευσταθές
σε υψηλές ταχύτητες οδήγησης.

Στόχος μας είναι οι χαμηλότερες εκπομπές και η υψηλότερη αποδοτικότητα. Την πορεία προς αυτόν τον στόχο χαράσσουν οι κινητήρες
εσωτερικής καύσης με ενσωματωμένη μίζα-δυναμό, η οποία προσφέρει έως 15 kW πρόσθετης ισχύος και 200 Nm ροπής στρέψης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Διαστάσεις.
Πετρελαιοκινητήρες

Κυβισμός (cm )

Βενζινοκινητήρες

C 200 d

C 220 d

C 220 d 4MATIC

C 300 d

C 180

C 200

1.993

1.993

1.993

1.993

1.496

1.496

Ονομαστική ισχύς (kW [hp] σε σ.α.λ.)

120 [163]

147 [200]

147 [200]

195 [265]

125 [170]

150 [204]

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.)

7,8

7,5

7,5

5,8

8,8

7,5

Τελική ταχύτητα (km/h)

226

237

237

250

227

240

Low

6.9 - 6.3

7.1 - 6.8

7.1 - 6.8

8.0 - 7.4

10.4 - 10.0

10.5 - 10.0

Mid

5.4 - 4.6

5.6 - 4.9

5.6 - 4.9

5.9 - 5.5

7.2 - 6.4

7.2 - 6.4

High

4.6 - 4.0

4.9 - 4.2

4.9 - 4.2

4.9 - 4.3

6.2 - 5.4

6.2 - 5.4

Extra high

5.4 - 4.6

5.7 - 4.8

5.7 - 4.8

5.6 - 4.8

7.3 - 6.2

7.3 - 6.3

Total

5.4 - 4.7

5.6 - 4.9

5.6 - 4.9

5.8 - 5.1

7.4 - 6.5

7.4 - 6.5

Εκπομπές CO23 σε μικτό κύκλο (g/km)

141.0 - 122.0

147.0 - 128.0

147.0 - 128.0

152.0 - 135.0

167.0 - 147.0

168.0 - 149.0

A+

A+

A+

A

B

B

3

1

1454

530
530

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)

Κατηγορία εκπομπών4/
κατηγορία αποδοτικότητας5

1601
1820

800

2865
4751

1430

1613
2033
Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη
διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις Τιμές WLTP CO2 κατά την έννοια του Άρθρου 2. Νο. 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ (2017/1153). Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτόν τον Κανονισμό. 4 Τα
στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 5 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. Ισχύει μόνο
για τη Γερμανία. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
1

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.
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357

295
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Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

985

1046

1086

1477

1411

Εδώ και 20 χρόνια πιστεύουμε σθεναρά ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να συνδέει τους ανθρώπους και να τους κινητοποιεί με μοναδικούς τρόπους. Έχουμε προσφέρει σε εκατομμύρια παιδιά και νέους την αναγκαία πρόσβαση στα χρηματοδοτούμενα προγράμματά μας, ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν θετικά τη ζωή τους. Τα προγράμματα που υποστηρίζουμε
μαζί με το κίνημα Laureus Sport for Good ευθυγραμμίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και αποτελούν
μέρος ενός συναρπαστικού, σημαντικού και παγκόσμιου κινήματος για τη θετική αλλαγή του κόσμου. Με την αγορά μίας
Mercedes-Benz υποστηρίζετε τους σκοπούς του κινήματος «Laureus Sport for Good».

Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: Το παρόν δόθηκε για δημοσίευση στις 26.08.2019. Μετά την ημερομηνία

δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν

αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά

στον βασικό εξοπλισμό. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες

τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον

σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης ισχύουν μόνο για την

εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή,

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους

λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει

Διανομείς της Mercedes-Benz AG.

για τον χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, dialog@daimler.com, 12-1219

