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Με την πρώτη επαφή όλα αλλάζουν. Το βλέμμα αιχμαλωτίζεται από την 
αισθητική καθαρότητα, από την εμβληματική σχεδίαση. Και ξαφνικά 
αυτό το συναίσθημα: η επιθυμία να την αποκτήσεις. Αρκεί μια ματιά, για 
να μην μπορείς να την αποχωριστείς ποτέ ξανά.



Η επιθυμία για  
το ιδιαίτερο.

Η πρώτη εμπειρία σαγηνεύει αμέσως. Η ήπια ισχύς ενός 6κύλινδρου εν σειρά κινητήρα 
γοήτευε πάντα τους οπαδούς της αυτοκίνησης. Κάθε επιτάχυνση εξελίσσεται σε μία 
εμπειρία για τις αισθήσεις και ξυπνά την επιθυμία για περισσότερες.



Αποφασισμένη  
να κατακτά.

Η εμφάνιση προκαλεί. Το μπροστινό τμήμα της κλίνει με αυτοπεποίθηση προς τα εμπρός. 
Οι προαιρετικοί προβολείς MULTIBEAM LED με φωτισμό μεγάλης σκάλας ULTRA RANGE 
ακτινοβολούν καινοτομία. Ανάμεσά τους δεσπόζει μία μάσκα diamond με καμπύλες που 
θυμίζουν θρυλικά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Αποφασισμένη να κατακτήσει τους δρόμους 
και τις καρδιές των πραγματικών οπαδών του αυτοκινήτου.





Το πρώτο άγγιγμα. Μαλακό δέρμα, πολύτιμο ξύλο και το κόκπιτ ευρείας οθόνης widescreen 
cockpit που μοιάζει να αιωρείται πίσω από το ενιαίο κρύσταλλο. Τα πάντα δίνουν την  
αίσθηση της τελειότητας. Διεγείρουν τις αισθήσεις σας και ταυτόχρονα σας χαλαρώνουν. Τα 
στόμια των αεραγωγών μάλιστα αποκτούν μεταβαλλόμενο χρώμα. Με το νέο προαιρετικό 
σύστημα ελέγχου ανέσεων ENERGIZING αντλείτε δύναμη και συγκέντρωση.

Η εμφάνιση: κομψή. 
Ο πειρασμός: μεγάλος. 



Γνωρίζετε την αίσθηση όταν βρίσκεσαι τη σωστή στιγμή στο σωστό μέρος; Μπορείτε 
να την απολαμβάνετε διαρκώς στη νέα CLS. Τα προσαρμοζόμενα συστήματα  
ανάρτησης DYNAMIC BODY CONTROL και AIR BODY CONTROL επιτρέπουν τη  
βέλτιστη προσαρμογή σε κάθε οδική κατάσταση.

Ο θαυμασμός εντείνεται  
σε κάθε στροφή.





Ίσως ένα από τα τελευταία ινδάλματα 
του στυλ στην εποχή μας. 





Η οθόνη οργάνων προσφέρει άγνωστες μέχρι σήμερα δυνατότητες πληροφόρησης του οδηγού. Είναι ένα ψηφιακό 
όργανο πολλαπλών ενδείξεων, το οποίο σε συνδυασμό με την οθόνη του συστήματος πολυμέσων συνθέτει το  
προαιρετικό widescreen cockpit. Κάθε μία από τις οθόνες είναι 31,2 cm (12,3 ιντσών) και προβάλλει τις πληρο
φορίες με υψηλή ευκρίνεια. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα τρία στυλ ενδείξεων «κλασικό» «σπορ»  
και «προοδευτικό». 

Widescreen cockpit: πληροφόρηση που συναρπάζει. ΌΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΌ ΌΠΤΙΚΌ ΠΕΔΙΌ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ

Η προαιρετική οθόνη Head-up προβάλλει μία εικονική οθόνη περ. 21 x 7 cm 
στο οπτικό πεδίο του οδηγού, την οποία αντιλαμβάνεται σαν να αιωρείται περίπου 
δύο μέτρα μπροστά του, πάνω από το καπό του κινητήρα. Ιδανικό συμπλήρωμα 
είναι το προαιρετικό touchpad που προσφέρει διαισθητικό χειρισμό με κινήσεις 
ενός ή δύο δαχτύλων. Εντελώς νέο είναι το απτικό και ακουστικό feedback – 
αυξάνει αισθητά την άνεση χειρισμού.



Νέα συστήματα υποβοήθησης: ευφυής αυτοματοποίηση.
Σε αυτοκινητοδρόμους, επαρχιακούς δρόμους αλλά και στην πόλη, οδηγεί εν μέρει αυτόματα, επιβραδύνει αυτόνομα και υποστηρίζει 
ενεργά τον οδηγό. Ρυθμίζει το φωτισμό ανάλογα με την περίσταση μέρα και νύχτα. Αυτό είναι το Mercedes-Benz Intelligent Drive.  
Ο οδηγός αποφορτίζεται σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν σε όλες τις συνθήκες κυκλοφορίας, και φτάνει πιο χαλαρά στον προορισμό του.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΌΥ MERCEDES-BENZ INTELLIGENT DRIVE 

Οι προβολείς MULTIBEAM LED αντιδρούν γρήγορα στις τρέχουσες συνθήκες της κυκλοφορίας με ξεχωριστά ελεγχόμενες 
λυχνίες LED. Ο μερικός φωτισμός μεγάλης σκάλας αφήνει εκτός αναγνωρισμένους χρήστες του δρόμου – σε ανοιχτές 
ευθείες, ο φωτισμός μεγάλης σκάλας ULTRA ενεργοποιεί αυτόματα την ευρεία ακτίνα φωτισμού του οδοστρώματος.

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης τήρησης ορίων ταχύτητας μπορεί να χρησιμοποιεί τα όρια ταχύτητας που  
αναγνωρίζονται από την κάμερα ή το σύστημα πλοήγησης ως νέα, προγραμματισμένη ταχύτητα για το ενεργό σύστημα 
υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC.

Η προσαρμογή ταχύτητας βάσει διαδρομής λαμβάνει υπόψη όσα ακολουθούν στο δρόμο, όπως στροφές,  
διασταυρώσεις ή κυκλικές πορείες, για να προσαρμόζει προνοητικά την ταχύτητα.

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC και το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης 
μπορούν να διατηρούν αυτόματα τη σωστή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα εντός και εκτός πόλης, καθώς 
και στον αυτοκινητόδρομο, και να τα ακολουθούν μέχρι ταχύτητα 210 km/h. 



Η ταχύτατη και απολύτως ακριβής προσαρμογή των φώτων πορείας στην τρέχουσα κατάσταση 
κυκλοφορίας είναι εφικτή χάρη στους προαιρετικούς προβολείς MULTIBEAM LED. Με  
84 ξεχωριστά ενεργοποιούμενες λυχνίες LED σε κάθε προβολέα, ο φωτισμός ενεργοποιείται 
όποτε και όσο χρειάζεται. Συνολικά τέσσερις εγκέφαλοι υπολογίζουν 100 φορές το δευτε
ρόλεπτο τον ιδανικό φωτισμό και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μιας κάμερας που βρίσκεται 
πίσω από το μπροστινό παρμπρίζ. Τα εντυπωσιακά πίσω φώτα LED μοιάζουν με μικρά έργα 
τέχνης. Η τεχνολογία Edge Light δημιουργεί μία υψηλής ποιότητας και επιβλητική εικόνα.

Το προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα ελέγχου ανέσεων ENERGIZING δικτυώνει διάφορα 
συστήματα άνεσης σε άρτια διαμορφωμένα προγράμματα. Μπορεί να ενεργοποιείται σε 
μονότονες συνθήκες οδήγησης ή να προσφέρει στοχευμένη ευεξία. Περιλαμβάνει τις λει
τουργίες κλιματισμού, αερισμού/ιονισμού, φωτισμού διάθεσης, μουσικής/βίντεο, μασάζ, 
θέρμανσης και αερισμού των καθισμάτων. Σημαντικός είναι ο ατμοσφαιρικός φωτισμός του 
βασικού εξοπλισμού. Αναδεικνύει θεαματικά τον εσωτερικό χώρο, π.χ. με τα φωτιζόμενα 
στόμια αεραγωγών, τα οποία αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Προβολείς MULTIBEAM LED.
Υψηλή μηχανολογική τέχνη. Μικρά έργα τέχνης.

Σύστημα ελέγχου ανέσεων ENERGIZING –  
αντλήστε δύναμη και συγκέντρωση.



Τα προαιρετικά ενεργά καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος με λειτουργία δυναμικής 
οδήγησης και λειτουργία μασάζ ENERGIZING προσφέρουν βέλτιστη άνεση και εξαιρετική 
πλευρική στήριξη χάρη στους αεροθαλάμους που φουσκώνουν. Η λειτουργία μασάζ 
ENERGIZING τονώνει και χαλαρώνει τους μύες της πλάτης με οκτώ προγράμματα και δύο 
βαθμίδες έντασης για τους 14 αεροθαλάμους στην πλάτη του καθίσματος και τους τέσσε
ρις στην έδρα του. Έτσι, συμβάλλει στην καλή φυσική κατάσταση, και σε μεγάλες διαδρομές. 
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός ήπιας πίεσης και ευεργετικής θερμότητας.

Το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester® High-End 3D ενθουσιάζει και τους πιο 
απαιτητικούς ακροατές. Αυτό εξασφαλίζουν 25 ειδικά σχεδιασμένα ηχεία υψηλής απόδοσης, 
25 κανάλια ενισχυτή με ισχύ συστήματος έως 1450 W και τεχνολογίες αποκλειστικά ανεπτυγ
μένες για το αυτοκίνητο. Ο συνδυασμός αναλογικών και ψηφιακών στοιχείων οδηγεί σε ένα 
ασυνήθιστα κρυστάλλινο, πλούσιο και συναρπαστικό ήχο – τον «απολαυστικό ήχο» Burmester®. 
Με τον ήχο 3D Surround, οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τρισδιάστατα μέσα στο 
αυτοκίνητο τα μονοφωνικά, στερεοφωνικά και 5.1 μουσικά σήματα. 

Ενεργά καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος. 
Άνεση καθισμάτων, ειδικά για σε εσάς.

Ηχοσύστημα surround Burmester® High-End 3D.
Ένα υπόδειγμα σε όλους τους τόνους.



Ο βασικός εξοπλισμός προσφέρει κομψό και σπορτίφ χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
τη χαρακτηριστική coupé επένδυση ψυγείου με μάσκα diamond, τις ζάντες αλουμινίου 
45,7 cm (18 ιντσών) με μικτά ελαστικά και τον πίσω προφυλακτήρα δύο τμημάτων με δύο 
χρωμιωμένα πλαίσια απολήξεων. Το πολυτελές εσωτερικό εντυπωσιάζει με το σπορ τιμόνι 
σχεδίασης 3 ακτίνων, διάκοσμο από αλουμινίου και καθίσματα με επένδυση από συνθετικό 
δέρμα ARTICO/ύφασμα σε Μαύρο.

Το AMG Styling και οι ζάντες αλουμινίου AMG προσφέρουν μία άκρως σπορτίφ εμφάνιση. 
Η μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία χρωμίου καθώς και το σπορ σύστημα φρένων με  
διάτρητους δίσκους φρένων μπροστά περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό. Η σπορτίφ και απο
κλειστική προσωπικότητα της AMG Line εσωτερικού υπογραμμίζεται με τυπικά χαρακτη
ριστικά AMG: σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με επίπεδο κάτω τμήμα, σπορ καθίσματα 
ειδικής σχεδίασης, σπορ πεντάλ και πατάκια AMG.

Εντελώς ιδιαίτερος: ο βασικός εξοπλισμός. Συναρπαστικά δυναμική: η AMG Line.



Οι μαύρες λεπτομέρειες του προαιρετικού πακέτου Night κάνουν το εξωτερικό ακόμα πιο 
σπορτίφ και πιο εκφραστικό. Τα γυαλιστερά μαύρα στοιχεία εξοπλισμού περιλαμβάνουν τη 
γρίλια της μάσκας ψυγείου diamond, τα περιβλήματα εξωτερικών καθρεφτών, τη διακοσμη
τική λωρίδα αμαξώματος και τα πλαίσια των παραθύρων. Οι στιλβωμένες ζάντες αλουμινίου 
διατίθενται επίσης σε Μαύρο χρώμα. Άλλο ένα χαρακτηριστικό του εξοπλισμού είναι τα 
θερμομονωτικά σκούρα τζάμια στις πίσω πλαϊνές πόρτες και το πίσω παρμπρίζ.

Οι προαιρετικοί χρωματικοί συνδυασμοί σε Μπεζ Μακιάτο/Κόκκινο Τιτσιάνο και Μαύρο/Γκρι 
Τιτανίου pearl designo δίνουν στον εσωτερικό χώρο έναν πολυτελή, χειροποίητο χαρακτήρα. 
Άλλα χαρακτηριστικά είναι τα σπορ καθίσματα με επένδυση από δέρμα νάπα designo – με 
ρομβοειδή σχεδίαση και διάτρηση στις επιφάνειες των καθισμάτων. Ο σχεδιασμός του 
εσωτερικού χώρου ολοκληρώνεται αριστοτεχνικά με τα εναρμονισμένα στοιχεία διάκοσμου, 
το επάνω τμήμα του ταμπλό οργάνων από δέρμα νάπα, την εσωτερική επένδυση οροφής 
και τα πατάκια με πλακέτα «designo».

Σπορτίφ εκφραστικό: το πακέτο Night. Κομψή πολυτέλεια: designo.



ΑΜΕΣΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η άνεση της υποβοήθησης διεύθυνσης ανάλογα με την ταχύτητα 
οδήγησης συμπληρώνεται από το άμεσο σύστημα διεύθυνσης με 
μεταβλητή υποβοήθηση ανάλογα με τη γωνία του τιμονιού. Έτσι, 
στους δρόμους με αλλεπάλληλες στροφές εξασφαλίζεται ταχύτερη 
απόκριση του αυτοκινήτου, ενώ αυξάνεται η ευστάθεια στην ευθεία 
πορεία.

DYNAMIC BODY CONTROL: αρκεί το πάτημα ενός πλήκτρου και όλα αλλάζουν.
Η προαιρετική ανάρτηση DYNAMIC BODY CONTROL με προσαρμοζόμενη μεταβλητή απόσβεση στον μπροστινό και πίσω 
άξονα επιτρέπει την εξατομικευμένη ρύθμιση της απόσβεσης – σε αντίθεση με το σύστημα αερανάρτησης AIR BODY 
CONTROL βασίζεται στην ανάρτηση άνεσης του βασικού εξοπλισμού. Με ένα άγγιγμα του διακόπτη DYNAMIC SELECT στην 
κεντρική κονσόλα ο οδηγός μπορεί να ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις 
του, τον τρόπο οδήγησης, καθώς και τη διαδρομή και την κατάσταση του οδοστρώματος. Η λειτουργία σταθεροποίησης 
κλίσεων και στρέψεων μειώνει αυτόματα τις κινήσεις του αμαξώματος. Στις βαθμίδες «Sport» και «Sport+», αυξάνεται η 
απόδοση λειτουργίας των αμορτισέρ, αναβαθμίζοντας την ευελιξία σε επίπεδο αγωνιστικού αυτοκινήτου.



ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΕΣΕΩΝ

Η ανάρτηση άνεσης του βασικού εξοπλισμού με επιλεκτικό παθητικό 
σύστημα απόσβεσης, φροντίζει για εκπληκτική άνεση, καθώς τα  
χαρακτηριστικά κύλισης, η απόσβεση κραδασμών και η ευστάθεια 
ρυθμίζονται ανάλογα με την ποιότητα οδοστρώματος. Χαμηλωμένη 
κατά 15 mm, βελτιώνει την ευστάθεια ειδικά σε στροφές, χάρη στο 
χαμηλότερο κέντρο βάρους, και προσφέρει μία πιο αθλητική  
εμφάνιση.

AIR BODY CONTROL – προσαρμόζεται διαρκώς για μοναδική άνεση.
Το προαιρετικό σύστημα αερανάρτησης AIR BODY CONTROL προσφέρει, σε συνδυασμό με τη συνεχή ρύθμιση της  
απόσβεσης, άνεση και δυναμική οδήγηση εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Η απόσβεση προσαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε 
τροχό στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης και οδοστρώματος. Αυτό γίνεται γρήγορα και με ακρίβεια μέσω ξεχωριστών  
βαλβίδων ώθησης και πίεσης στους αποσβεστήρες. Οι επιβάτες απολαμβάνουν μια μαλακή βασική ανάρτηση και όσο αυξά
νεται η ταχύτητα, την αίσθηση ασφάλειας που τους προσφέρει η υψηλή οδηγική ευστάθεια. Η σκληρότερη ρύθμιση της 
ανάρτησης, για παράδειγμα, στις στροφές ή κατά την πέδηση, μειώνει αποτελεσματικά τις κλίσεις του αμαξώματος. Μέσω 
του DYNAMIC SELECT, το AIR BODY CONTROL ρυθμίζεται στις τρεις βαθμίδες «Comfort», «Sport» και «Sport+», για πιο 
άνετη ή πιο σπορτίφ χαρακτηριστικά. Επίσης, χάρη στο σύστημα ρύθμισης ύψους ανάρτησης με πεπιεσμένο αέρα, το ύψος 
του αυτοκινήτου μεταβάλλεται, χωρίς όμως να εξαρτάται από το φορτίο. Σε ταχύτητες άνω των 138 km/h, το αυτοκίνητο 
χαμηλώνει κατά επιπλέον 15 χλστ. για μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης και ακόμη υψηλότερη ευστάθεια.



Επιδόσεις με στυλ.
Κάθε MercedesAMG είναι ένα μοναδικό αριστούργημα με ασύγκριτο χαρακτήρα. Αυτό που ενώνει όλα  
τα αυτοκίνητα performance και τα σπορ αυτοκίνητά μας, είναι το αδάμαστο αγωνιστικό πνεύμα τους. 
Το πάθος τους για κορυφαίες επιδόσεις. Πηγάζει εκεί όπου η μηχανολογική τέχνη συναντά μία 
εντελώς ιδιαίτερη φιλοσοφία: το πνεύμα της AMG. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αμφισβητούμε 
διαρκώς τα όρια, για να καταρρίπτονται επιτυγχάνουμε νέους στόχους. Δεν θεωρούμε τίποτε 
δεδομένο. Τα όρια τίθενται από ανθρώπους, για να στη συνέχεια πάλι από ανθρώπους. 
Με αυτή την πεποίθηση παρέχουμε κορυφαίες επιδόσεις για το μηχανοκίνητο 
 αθλητισμό – και το δρόμο. 

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.

www.mercedes-amg.com





Τεχνικά χαρακτηριστικά.

1  Στοιχεία για την ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Θα διατίθεται σύντομα. 3 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 4 Οι τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Οι αναφερόμενες τιμές είναι οι «μετρηθείσες τιμές CO2 NEDC» 
κατά την έννοια του αρθ. 2, παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Περισσότερες πληροφορίες για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσης ειδικές εκπομπές CO2 των καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων μπορείτε 
να βρείτε στις «Οδηγίες για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ρεύματος καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων», οι οποίες είναι διαθέσιμες δωρεάν στα σημεία πώλησης και στην Deutschen Automobil Treuhand GmbH στη διεύθυνση www.dat.de. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε 
ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. 5 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με 
τη χώρα. 6 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. Ισχύει μόνο στη Γερμανία. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Πετρελαιοκινητήρες Βενζινοκινητήρες

CLS 350 d 4MATIC CLS 400 d 4MATIC CLS 450 4MATIC Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Κυβισμός (cm3) 2.925 2.925 2.999 2.999

Ονομαστική ισχύς1 (kW [hp] σε σ.α.λ.) 210[286]/4600 250 [340]/4.400 270 [367]/5.5006.1002 320 [435]/6.1002

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.) 5,7 5,0 4,8 4,5

Τελική ταχύτητα (km/h) 2503 2503 2503 2503

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/100 km)
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

6,96,7
5,44,9
5,95,6

6,96,7
5,44,9
5,95,6

10,510,2
6,66,4
8,07,8

11,611,5
7,27,1
8,98,7

Εκπομπές CO2
4 σε μικτό κύκλο (g/km) 156148 156148 184178 203200

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 Euro 6d TEMP/A Euro 6d TEMP /A Euro 6d TEMP /C Euro 6d TEMP /D



Διαστάσεις.

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με το βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.
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Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: Το παρόν εκδόθηκε στις 12.12.2017. Μετά την ημερομηνία αυτή είναι 
δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια 
του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, 
εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας 
υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει για το χαρα
κτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα 

από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό 
εξοπλισμό. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με  
τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της 
MercedesBenz.
www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, dialog@daimler.com, 120318

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η MercedesBenz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου 
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω 
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της MercedesBenz. Κάθε 
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα 
«Laureus Sport for Good Foundation».


