E-Class

Saloon και Εstate

Υψηλής ευφυΐας.
Είναι υψηλή τέχνη να ικανοποιείς τις υψηλότερες απαιτήσεις με αφοπλιστική ευκολία. Βιώστε
τη μαγεία σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο σας υποστηρίζει, σας ξεκουράζει και σας προστατεύει
διαισθητικά όσο κανένα άλλο μέχρι σήμερα. Οι τεχνολογίες του Mercedes-Benz Intelligent
Drive τελευταίας γενιάς αποτελούν ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση χωρίς
ατυχήματα. Για την έκδοση Estate η ευφυΐα της E-Class σημαίνει ακόμη περισσότερα: κάνει
την ευρυχωρία της ανώτερης κατηγορίας απίστευτα κομψή. Αποτίνει φόρο τιμής στην υψηλή
λειτουργικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο υψηλής ευφυΐας.

Διαισθητικά διαδραστική.
Γνωρίστε την E-Class με τη μαγεία του HD. Με την εφαρμογή καταλόγου της Mercedes-Benz για το iPad®
καθώς και τις ψηφιακές οδηγίες χρήσης «Mercedes-Benz Guides» για το iPhone®. Και οι δύο εφαρμογές
περιέχουν πολλές ταινίες, καθώς και άλλα περιεχόμενα και διατίθενται δωρεάν στο iTunes Store®.

Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα
που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό.

Μαγεία.
2 | Mercedes-Benz E 350 d Saloon
Γκρι Σελενίτη μεταλλικό
Εξοπλισμός AMG Line εξωτερικού, ζάντες αλουμινίου AMG
σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, επενδύσεις σε δίχρωμο
δέρμα νάπα designo Μαύρο/Γκρι Τιτανίου pearl, διάκοσμος
σε μεταλλική δομή
26 | Mercedes-Benz E 400 4MATIC Estate
Πράσινο Καλλαΐτη
Εξοπλισμός γραμμής EXCLUSIVE εξωτερικού και εσωτερικού, ζάντες αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
επενδύσεις σε δέρμα νάπα Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Εσπρέσο,
διάκοσμος σε ξύλο μανόλιας flowing lines designo Καφέ
38 | Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain
Ασημί Ιριδίου μεταλλικό
Εξοπλισμός γραμμής AVANTGARDE εξωτερικού και εσωτερικού, ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
επενδύσεις από δέρμα νάπα Καφέ Καρυδί/Καφέ Εσπρέσσο, διάκοσμος από αλουμίνιο με ανθρακονήματα με
γραμμές λείανσης ανοιχτό

Καινοτομία.
78 | Mercedes-AMG E 43 4MATIC Saloon
Μαύρο Οψιδιανού μεταλλικό
Ζάντες αλουμινίου AMG 5 διπλών ακτίνων, επενδύσεις από
συνθετικό δέρμα ARTICO/μικροΐνες DINAMICA AMG, διάκοσμος από αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης
80 | Mercedes-AMG E 43 4MATIC Estate
Μαύρο Οψιδιανού μεταλλικό
Ζάντες αλουμινίου AMG 5 διπλών ακτίνων, επενδύσεις από
συνθετικό δέρμα ARTICO/μικροΐνες DINAMICA AMG, διάκοσμος από αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης
84 | Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Saloon
Γκρι Σελενίτη magno designo
Πακέτο Night AMG, σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης
σταυρωτών ακτίνων, επενδύσεις από δέρμα νάπα AMG σε
Μαύρο, διάκοσμος AMG Carbon
92 | Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate
Γκρι Σελενίτη magno designo
Ζάντες αλουμινίου AMG 5 διπλών ακτίνων, επενδύσεις από
δέρμα νάπα σε Μαύρο, διάκοσμος από ανθρακονήματα

14 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
16 | Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης
18 | Car-to-X-Communication
20 | PRE-SAFE® Πλευράς σύγκρουσης
22 | Ήχος PRE-SAFE®
24 | Ενεργή υποβοήθηση πέδησης
42 | Mercedes me
46 | Service και υπηρεσίες
50 | Κινητήρες, 9G-TRONIC και τετρακίνηση 4MATIC
52 | AIR BODY CONTROL και προγράμματα οδήγησης
DYNAMIC SELECT
|
54 Κόκπιτ με ευρεία οθόνη
56 | Ηχοσύστημα surround Burmester® High-End 3D
57 | Ατμοσφαιρικός φωτισμός
58 | Σύστημα διαχείρισης χώρου φόρτωσης
60 | Εξοπλισμοί και πακέτα
68 | All-Terrain
73 | Γνήσια αξεσουάρ
74 | Ζάντες
76 | Μοντέλα Mercedes-AMG
100 | Τεχνικά χαρακτηριστικά
103 | Επενδύσεις και χρώματα εξωτερικής βαφής
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Κινείται ταχύτατα
προς την καινοτομία.
Το κύρος της E-Class εκφράζεται στο πρόσωπό της. Το καπό κινητήρα εκτείνεται
προς τα εμπρός, οι προβολείς στέκονται όρθιoι και το έντονα ευρύ μπροστινό
τμήμα με μεγάλες εισαγωγές αέρα υπόσχεται πολιτισμένο σπορτίφ χαρακτήρα.
Οδηγήστε την. Θα έχετε την αίσθηση ότι κυλάτε στους δρόμους της πόλης. Θα
φτάνετε στον προορισμό σας ταχύτερα και πιο άνετα, αφού η Ε-Class είναι πάντα
άριστα ενημερωμένη και σε εγρήγορση.
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Άψογες ρευστές γραμμές.
Δυναμική. Κομψή. Η σιλουέτα της E-Class αποπνέει την ανωτερότητά της. Η σπορτίφ γραμμή με
την υψηλά τοποθετημένη ακμή παραθύρων και τα χαμηλότερα πλαϊνά παράθυρα δίνει στο saloon
μια πιο ανάλαφρη εξωτερική εμφάνιση. Η γραμμή οροφής τύπου coupé κινείται κομψά κατά
μήκος των φαρδιών ώμων, φτάνοντας μέχρι το εντυπωσιακό πίσω τμήμα, το οποίο υπογραμμίζει
με συνέπεια την ηγετική προσωπικότητά της.
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Διάθεση «απογείωσης».
Με όλη τη δύναμη της καινοτομίας προς μία νέα, βιώσιμη κινητικότητα. Προς ακόμη μεγαλύτερη
ισχύ με ακόμη μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Προς συστήματα κίνησης υψηλής άνεσης με χαμηλές
τιμές εκπομπών. Εγγύηση αποτελεί η νέα γενιά πετρελαιοκινητήρων υψηλής αποδοτικότητας. Απολαύστε την E-Class και με την ασύγκριτη άνεση ενός 6κύλινδρου κινητήρα ή ζήστε τη συναρπαστική
εμπειρία των μηχανικών συνόλων AMG υψηλών επιδόσεων – το πρόγραμμα κινητήρων προσφέρει
το ιδανικό σύστημα κίνησης για κάθε απαίτηση κι επιθυμία.
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Απολαύστε κάθε στιγμή.
Περισσότερο χώρος για να εκφράζεστε ελεύθερα: το εσωτερικό της E-Class, με το νέο
σχεδιασμό καθισμάτων και την πολύ υψηλή αντιληπτή αξία, προσφέρει ασυναγώνιστο επίπεδο
άνεσης και υπογραμμίζει τη μοντέρνα πολυτέλεια της Mercedes-Benz. Αισθητά αποκλειστική
με μεγάλη ποικιλία στοιχείων εξοπλισμού, ελκυστικούς χρωματικούς συνδυασμούς και εκλεκτά
υλικά, όπως ευγενές δέρμα και ξύλο με ανοικτούς πόρους. Αισθανθείτε όμορφα σε μία
ατμόσφαιρα, που έχει δημιουργηθεί με βάση τις δικές σας επιθυμίες.
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Προπορεύεται σε
κάθε χιλιόμετρο.
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E 350 e. Το υβριδικό με
την ευφυΐα της E-Class.
Για τα ερωτήματα των καιρών μας υπάρχουν πολλές απαντήσεις – για τις προκλήσεις πολλές
λύσεις. Στην E 350 e ο συνδυασμός 4κύλινδρου βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα
δημιουργεί μία μαγευτική οδηγική εμπειρία. Το plug-in-hybrid saloon επιταχύνει αδιάκοπα σε
μόλις 6,2 δευτερόλεπτα από 0 στα 100 km/h προσφέροντας μάλιστα αυτονομία περ.
33 χιλιομέτρων με αμιγώς ηλεκτρική και άρα σχεδόν αθόρυβη οδήγηση. Η E 350 e ενθου
σιάζει αμέσως και εντυπωσιάζει διαρκώς με την αποδοτικότητά της: η μικτή κατανάλωση
καυσίμου μόλις 2,5–2,1 λίτρων ανά 100 χλμ. και οι μηδενικές εκπομπές τοπικά τι μπορεί να
επιτύχει σήμερα η ευφυής τεχνολογία συστημάτων κίνησης.
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Αριστούργημα
μίας νέας εποχής.

Ανακαλύψτε τώρα γιατί η E-Class είναι ένα από
τα ευφυέστερα και ασφαλέστερα αυτοκίνητα.
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Σε αυτό τον κατάλογο θα ενημερωθείτε για μία πλειάδα καινοτόμων τεχνολογιών του Mercedes-Benz
Intelligent Drive. Τα πρότυπα ασφάλειας, συνδεσιμότητας και άνεσης που ενισχύει τις επιδόσεις
επαναπροσδιορίζονται. Αυτό καθιστά την E-Class ένα από τα ευφυέστερα αυτοκίνητα του κόσμου,
το οποίο μπορεί να προστατεύει ακόμη καλύτερα τόσο τους επιβαίνοντες όσο και τους υπόλοιπους
χρήστες του δρόμου. Το οφείλει στη συνεχή εξέλιξη των αισθητήρων προκειμένου να αποκτούν μία
ολοκληρωμένη αντίληψη του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής
ασφάλειας δικτυώνονται καλύτερα μεταξύ τους και βελτιώνονται περισσότερο. Η E-Class υποστηρίζει
τον οδηγό εντατικότερα κι εκτενέστερα από ποτέ άλλοτε – και δείχνει το δρόμο προς την αυτόνομη
οδήγηση χωρίς ατυχήματα.
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Γνωρίστε το Mercedes-Benz Intelligent Drive
και εμπιστευτείτε την E-Class.
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Οδηγεί,

όταν οι άλλοι ακινητοποιούνται.
Ένας συνδυασμός προαιρετικών συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης κάνει την πρεμιέρα
του στην E-Class. Αυτά τα καινοτόμα συστήματα μπορούν σε όλα τα είδη δρόμων –
αυτοκινητοδρόμους, επαρχιακούς δρόμους καθώς και στην πόλη – να διατηρούν αυτό
ματα τη σωστή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και παράλληλα να κρατούν το
αυτοκίνητο στη λωρίδα του με ταχύτητες έως 210 km/h. Ο οδηγός σε πολλές οδηγικές
καταστάσεις δεν χρειάζεται να επεμβαίνει πατώντας το πεντάλ φρένου ή γκαζιού, ενώ
υποστηρίζεται σημαντικά και στη διεύθυνση του αυτοκινήτου. Το ενεργό σύστημα υποβο
ήθησης περιορισμού ταχύτητας φροντίζει για την αυτόματη αναγνώριση των ορίων
ταχύτητας δρόμων, όπου υπάρχουν, και την αυτόνομη ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης.
Σημαντική ανακούφιση για τον οδηγό. Ένα ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη
οδήγηση χωρίς ατυχήματα.
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Αλληλεπιδρά

προνοητικά.

Για να φτάνετε σίγουρα και χαλαρά στον προορισμό σας, χρειάζεστε πληροφορίες
σχετικά με τη διαδρομή που έχετε μπροστά σας. Γι’ αυτό η Mercedes-Benz είναι
ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που θέτει την E-Class στην κυκλοφορία με
επικοινωνία Car-to-X, επεκτείνοντας τη λειτουργία Live Traffic Information. Η αρχή
λειτουργίας: όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στο Car-to-X επικοινωνούν τακτικά με
μία ενημερωτική πλατφόρμα δηλώνοντας τη θέση τους και λαμβάνουν μηνύματα
σχετικά με το εκάστοτε περιβάλλον τους. Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις
κυκλοφοριακές συνθήκες ή πιθανή ολισθηρότητα των δρόμων εμφανίζονται στην
προβολή χαρτών του COMAND Online. Έτσι, ο οδηγός προειδοποιείται οπτικά ή/και
ηχητικά σχετικά με πιθανούς κινδύνους. Οι λειτουργίες Car-to-X-Communication
και Live Traffic Infomation περιλαμβάνονται στο προαιρετικό COMAND Online και
διατίθενται μόνο σε συνδυασμό με ενεργό λογαριασμό Mercedes me. Μάθετε
περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes.me
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Προωθεί

σε ευνοϊκότερη θέση.

Γνωρίστε το Mercedes-Benz Intelligent Drive
και εμπιστευτείτε την E-Class.
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Εξαιτίας της ίδιας της αρχιτεκτονικής κάθε αυτοκινήτου, η πλευρά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη
σε περίπτωση σύγκρουσης. Συνεπώς, πώς μπορούν να προστατεύονται ακόμη καλύτερα ο
οδηγός και ο συνοδηγός; Ήταν μία πρόκληση για τους μηχανικούς μας. Η λύση τους: PRE-SAFE®
πλευράς σύγκρουσης. Εάν ανιχνευθεί άμεσα επικείμενη πλευρική σύγκρουση, το νέο σύστημα
ρυθμίζει την πλήρωση των αεροθαλάμων στο πλευρικό ρυθμιζόμενο υπόθεμα της πλάτης του
καθίσματος. Όλα αυτά σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Με τον τρόπο αυτό ο άνω κορμός
μετακινείται προληπτικά ελαφρώς προς το κέντρο της καμπίνας, ώστε να είναι μεγαλύτερη η
απόσταση από την πόρτα. Μία παγκόσμια καινοτομία και επέκταση των συστημάτων PRE-SAFE®
για ολοκληρωμένη προστασία 360°.
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Αυτός είναι ο ήχος του μέλλοντος. Σε περίπτωση ατυχήματος, η ακοή του ανθρώπου εκτίθεται σε μεγάλη
ακουστική καταπόνηση. Αναπτύξαμε μία τεχνολογία, η οποία προετοιμάζει εκ των προτέρων το εσωτερικό αυτί των επιβαινόντων: τον ήχο PRE-SAFE®. Εάν οι αισθητήρες του αυτοκινήτου ανιχνεύσουν
επικείμενη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εκπέμπει μέσω του ηχοσυστήματος ένα σύντομο σήμα θορύβου.
Με αυτόν τον τρόπο διεγείρεται ένα ανακλαστικό στο έσω αυτί: ο μυς του αναβολέα συσπάται και αποσυνδέει στιγμιαία το τύμπανο από το έσω αυτί. Αποτέλεσμα: το έσω αυτί προετοιμάζεται κατάλληλα
για την κατάσταση και έτσι προστατεύεται από τις υψηλές ηχητικές πιέσεις. Μία βιομηχανική προστασία
της ακοής που περιλαμβάνεται στο Intelligent Drive της εταιρείας Mercedes-Benz.
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Διεγείρει

απρόσμενα ανακλαστικά.
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Επιδεικνύει

κυριαρχία.

Γνωρίστε το Mercedes-Benz Intelligent Drive
και εμπιστευτείτε την E-Class.
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Η E-Class δίνει το πιο ολοκληρωμένο ορισμό της οδηγικής ασφάλειας από ποτέ άλλοτε. Γιʼ αυτό η ενεργή
υποβοήθηση πέδησης του βασικού εξοπλισμού μπορεί να αντιδρά και στους πεζούς που διασχίζουν το δρόμο.
Οι αισθητήρες ραντάρ επιτρέπουν την ανάλυση της κίνησης των πεζών στην περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο,
και αξιολογούν συνεχώς εάν κάποιος πεζός βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με το αυτοκίνητο. Οι διευρυμένες
λειτουργίες της ενεργής υποβοήθησης πέδησης με λειτουργία διασταύρωσης αποτελούν δομική μονάδα του
προαιρετικού πακέτου υποβοήθησης οδήγησης. Συνδυάζει καινοτόμα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης,
τα οποία μπορούν ξεκουράζουν ακόμη περισσότερο τον οδηγό και να βελτιώνουν την προστασία των επιβαι
νόντων και υπολοίπων χρηστών του δρόμου.
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Κομψότερα δεν θα μπορούσατε να
ελέγχετε την καθημερινότητά σας.
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Στην ασφάλεια δείχνει
το πραγματικό της μέγεθος.
Μία από τις κομψότερες σιλουέτες της ανώτερης κατηγορίας – και μία από τις ευφυέστερες εκφάνσεις
του αυτοκινήτου. Έκπληκτα βλέμματα ακολουθούν ενθουσιασμένα τη χαρακτηριστική γραμμή. Εκτείνεται
με ακρίβεια σε όλο το μήκος του αυτοκινήτου, υπογραμμίζοντας επιμελώς τη σαφή σχεδιαστική φόρμα της
Mercedes-Benz. Πίσω της κρύβονται καινοτομίες, οι οποίες καταδεικνύουν όλο το μεγαλείο της E-Class
Estate. Το προαιρετικό PRE-SAFE® πλευράς σύγκρουσης μπορεί, εάν ανιχνευθεί άμεσα επικείμενη πλευρική
σύγκρουση, να μετακινήσει τον άνω κορμό του οδηγού ή του συνοδηγού ελαφρώς προς το κέντρο της
καμπίνας, απομακρύνοντάς τον έτσι από την πόρτα. Άλλο ένα μοναδικό μέτρο προστασίας επιβατών είναι και
ο ήχος PRE-SAFE®. Εάν οι αισθητήρες του οχήματος ανιχνεύσουν πιθανώς επικείμενη σύγκρουση, εκπέμπεται
ένα ηχητικό σήμα από το ηχοσύστημα ώστε να διεγείρει ένα φυσικό προστατευτικό αντανακλαστικό του αυτιού.
Με τον τρόπο αυτό, ο θόρυβος της πρόσκρουσης γίνεται φτάνει ηπιότερος στο εσωτερικό του αυτιού.
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Μία νέα ευφυΐα.
Και ο χώρος για να εκφραστεί.
Είσοδος και έξοδος από θέση στάθμευσης με την ίδια άνεση που τηλεφωνείτε ή στέλνετε ένα SMS. Πανεύκολα μέσω ενός
συμβατού smartphone. Απλώς, ενεργοποιήστε με μία εφαρμογή το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης απομακρυσμένης
στάθμευσης. Ελέγχετε τη διαδικασία στάθμευσης με ένα δάχτυλο, ενώ το αυτοκινήτου κάνει τους ελιγμούς απολύτως
αυτόματα και με ασφάλεια. Οι ψηφιακές δυνατότητες σήμερα αλλάζουν σχεδόν τα πάντα. Παραμένει όμως η κυριολεκτικά
μεγαλύτερη πολυτέλεια: το εσωτερικό της E-Class Estate μεταδίδει μία ασυναγώνιστη αίσθηση ευρυχωρίας. Γενναιόδωρων
διαστάσεων διάκοσμος, επιμελώς εναρμονισμένος χρωματικός σχεδιασμός και μία σαφώς οριζόντια αρχιτεκτονική χώρου –
τα πάντα μελετημένα να προσφέρουν υψηλή άνεση και αντιληπτή αξία. Δηλαδή, τον τέλειο χώρο για να ταξιδεύετε, να
σκέφτεστε και να χαλαρώνετε. Και για να μπορείτε να κλείνετε κάποτε και το smartphone.
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Ελευθερία πνεύματος. Ελευθερία χώρου.
Με την έκτη γενιά του estate, η ευφυΐα της E-Class κορυφώνεται: χάρη στην πολύτιμη εμπειρία.
Το πρώτο παγκοσμίως κομψό στέισον βάγκον της ανώτερης κατηγορίας ήταν μία Mercedes.
Έκτοτε, κάθε estate που κατασκευάζουμε μας διδάσκει ακόμη περισσότερα: σχετικά με ανθεκτικά
υλικά, έξυπνες λύσεις αποθηκευτικών χώρων και κομψές βελτιώσεις. Στον τεράστιο χώρο φόρτωση,
όλες οι επιθυμίες και οι ανάγκες σας βρίσκουν τέλεια τη θέση τους. Έως και τα 1820 λίτρα, για να
είμαστε ακριβείς.
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Δεν είναι ένα νέο εσωτερικό.
Είναι ένας νέος κόσμος.

Πώς θα εργαζόμαστε στο μέλλον; Πώς θα είναι τα σπίτια μας; Πώς θα ταξιδεύουμε και
θα μετακινούμαστε; Με την E-Class αποκτούμε μία πρώτη συναρπαστική άποψη.
Καταπληκτικό: όλα γίνονται τόσο εύκολα, τόσο αυτονόητα και κατανοητά. Η οθόνη πολυμέσων μοιάζει να αιωρείται. Εμφανίζει τις πληροφορίες πιο έξυπνα, πιο καθαρά και
πιο εκφραστικά από ποτέ. Είναι ένα highlight στο εσωτερικό που, με την άνεση, το στυλ
και το μέγεθός του, προσφέρει μία εντελώς νέα εμπειρία.
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Αισθανθείτε μόνο όσα θέλετε να αισθανθείτε.
Με την E-Class κινήστε, ή καλύτερα: «κυλάτε». Η προαιρετική αερανάρτηση AIR BODY CONTROL
με σύστημα αερανάρτησης πολλαπλών θαλάμων, σε συνδυασμό με τη συνεχή ρύθμιση απόσβεσης, προσφέρει άνεση κύλισης και δυναμική οδήγηση πολύ υψηλού επιπέδου. Έτσι, η απόσβεση
προσαρμόζεται για κάθε τροχό ξεχωριστά στις συνθήκες οδήγησης και την κατάσταση του
οδοστρώματος. 84 ξεχωριστά ενεργοποιούμενες λυχνίες LED στους προβολείς MULTIBEAM LED
εξασφαλίζουν, κατ’ επιλογή, εξαιρετικά γρήγορα και με ακρίβεια έναν εκπληκτικά αποτελεσματικό
φωτισμό του δρόμου.
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Η E-Class All-Terrain.
Πρωτοπορεί – ανεξαρτήτως πορείας.
Και μόνο η σκέψη της ξυπνά την επιθυμία: για αυθόρμητες εξορμήσεις στην εξοχή, μέσα από λιβάδια,
στα χιόνια και σε αμμουδιές – η E-Class All-Terrain βγαίνει πρόθυμα και απολύτως κυρίαρχα «εκτός
δρόμου». Αποπνέει αμέσως ένα αίσθημα σιγουριάς χάρη: στη χαρακτηριστική εμφανή προστασία υποδαπέδου SUV μπροστά και πίσω. Στις επενδύσεις θόλων τροχών που προστατεύουν κατά των χτυπημάτων από πέτρες. Στη στιβαρή σχεδίαση των προφυλακτήρων και των μαρσπιέ. Με μία πρωτότυπη
επένδυση ψυγείου, η E-Class All-Terrain τραβά αμέσως την προσοχή – στο κέντρο της πόλης κι
οπουδήποτε αλλού.
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All-Terrain. All inclusive.
Η E-Class All-Terrain δικαιώνει το όνομά της τόσο οπτικά όσο και τεχνολογικά. Το σύστημα
αερανάρτησης AIR BODY CONTROL διαθέτει μία ιδιαίτερη ρύθμιση ύψους οχήματος: ανυψώνει το
σύστημα ανάρτησης αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση από το έδαφος. Το πρόγραμμα
οδήγησης All-Terrain προσαρμόζει διάφορα συστήματα ελέγχου όπως το ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας (ESP®) ή το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR) στις απαιτήσεις ασταθούς εδάφους
ή ανώμαλου οδοστρώματος. Ειδικά σε συνδυασμό με την τετρακίνηση 4MATIC εξασφαλίζει ακραία
πρόσφυση και κυρίαρχη πρόωση.
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Ο κόσμος μας στα χέρια σας.
www.mercedes.me – εδώ όλα στρέφονται γύρω από εσάς. Ανακαλύψτε έναν κόσμο υπηρεσιών,
προσφορών και νεωτερισμών που διευκολύνουν και ομορφαίνουν τη ζωή σας συναρπαστικά. Και βέβαια
τις έχετε εύκολα στη διάθεσή σας, δηλαδή ψηφιακά. Έτσι ο κόσμος μας γίνεται ο κόσμος σας.
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Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.
Όλες οι υπηρεσίες μας συνδεσιμότητας και κινητικότητας, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές
προσφορές – έρχονται σε εσάς και μόνο για εσάς. Αυτό σημαίνει Mercedes me. Εγγραφείτε σήμερα
κιόλας δωρεάν και κάντε τον κόσμο της Mercedes-Benz δικό σας: στον υπολογιστή ή το laptop σας
ή όταν μετακινήστε στην ταμπλέτα, το smartphone ή το smartwatch σας. Επειδή η ζωή σας αλλάζει
διαρκώς, εξελίσσουμε κι εμείς διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Ανακαλύψτε τες:
www.mercedes.me/welcome
Θέλετε να απολαμβάνετε την έμπνευση κι όταν δεν είστε online; Τα Mercedes me Stores έρχονται να
συναρπάσουν σε όλο τον κόσμο, π.χ. στο Πεκίνο, στη Μόσχα και στο Αμβούργο.
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Η υπηρεσία Mercedes me connect σας δικτυώνει με το
αυτοκίνητό σας – και το αυτοκίνητό σας με τον υπόλοιπο
κόσμο. Πολυάριθμες και πρακτικές υπηρεσίες συνδεσιμότη
τας σας υποστηρίζουν στο αυτοκίνητό σας για περισσότερη
ασφάλεια, περισσότερη επικοινωνία και, φυσικά, για ακόμη πιο
συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η ευχάριστη αίσθηση ότι
παραμένετε συνδεδεμένοι διαρκώς και κατά την οδήγηση. Το
Mercedes me connect περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές
υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτόματα υποστήριξη σε
περίπτωση οδικής βλάβης ή ατυχήματος, και την υπηρεσία
Remote Online – την επιλογή που σας επιτρέπει να πραγμα
τοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μέσω smartphone –
και πολλά άλλα.
Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπειρίες
της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα.
Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και
να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα
να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για παρά
δειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι εμπειρίες
που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου κι επεκτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

1

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.

Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση σε
έξυπνες λύσεις κινητικότητας: η car2go είναι πρωτοπόρος
και ηγέτης παγκοσμίως στο free floating carsharing, η
εφαρμογή κινητικότητας moovel συγκεντρώνει τις προσφορές διαφόρων παρόχων κινητικότητας και βρίσκει την
καλύτερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β. Με την
εφαρμογή mytaxi μπορείτε να καλείτε το ταξί σας, να πα
ρακολουθείτε ζωντανά τη διαδρομή και να πληρώνετε εύκολα.
Το Mercedes-Benz Rent σας παρέχει αυτοκίνητο για οποιοδήποτε λόγο και σύντομο ή μεγάλο διάστημα μέσω κάποιου
κοντινού Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz. Το
Blacklane σας επιτρέπει να κάνετε κράτηση λιμουζίνας με
οδηγό, ενώ το FlixBus δίνει τη δυνατότητα για οικονομικά,
άνετα και φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια με υπεραστικά
λεωφορεία.
Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή
κατάσταση λογαριασμού service σας ενημερώνει συνεχώς
σχετικά με τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης.
Μετά από μία συντήρηση του οχήματός σας, είναι ηλεκτρονικά στη διάθεσή σας την επόμενη ημέρα. Εκτός από την
τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού service, μπορείτε επίσης

να βλέπετε το ιστορικό συντήρησης και τα διαστήματα
μεταξύ συντηρήσεων του οχήματός σας και, αν θέλετε, να
τα εκτυπώνετε.
Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η Mercedes-Benz
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου
σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μας
μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε πάντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώνετε
για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας ελκυ
στικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματοδότησής μας εξοφλείτε την καινούργια σας Mercedes-Benz, όπως
εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με το ύψος
προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της σύμβασης,
καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων. Αξιόπιστη προστα
σία του προϋπολογισμού και του οχήματός σας προσφέρουν
οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλισης με ελκυστικούς
όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορείτε να διαχει
ρίζεστε τις χρηματοοικονομικές σας αιτήσεις πολύ άνετα
online.1
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Οι υπηρεσίες service μας: ταιριάζουν τέλεια στη Mercedes σας.
Αποκτάτε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: κάτι ανεκτίμητο, την αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τη Mercedes-Benz.
Αυτό σημαίνει για εσάς σιγουριά, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια: την ωραία αίσθηση ότι οδηγείς μια Mercedes.

Το καλύτερο για τη Mercedes σας. Κανείς δεν γνωρίζει τη
Mercedes σας καλύτερα από τους έμπειρους ειδικούς μας
στα συνεργεία της Mercedes-Benz. Η εκτενής προσφορά
υπηρεσιών service μας και η απαίτηση υψηλής ποιότητας
εγγυώνται, ότι το όχημά σας είναι πάντα σε άριστη κατάσταση.
Γι’ αυτό εμπιστευόμαστε τα δοκιμασμένα ειδικά εργαλεία
και Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz.
Το καλύτερο για εσάς. Κινείστε με σιγουριά από το πρώτο
χιλιόμετρο. Αυτό σας εξασφαλίζουν τα ειδικά προσαρμοσμένα Συμβόλαια Συντήρησης Mercedes-Benz. Με τον τρόπο
αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μακροχρόνιου
προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των εξόδων μέσω σταθερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια κόστους. Επι
πλέον, είστε βέλτιστα προστατευμένοι από πρόσθετα έξοδα
συνεργείου.

Το καλύτερο για την κινητικότητά σας. Με τη λύση
κινητικότητας Mercedes-Benz Mobilo1 οδηγείτε ανέμελα σε
ολόκληρη την Ευρώπη – χωρίς να ανησυχείτε για οδικές
βλάβες, ατυχήματα, μικροζημιές ή βανδαλισμό. Με την υπηρε
σία Mobilo δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, όχημα αντικα
τάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Η
υπηρεσία Mobilo περιλαμβάνεται για τα δύο χρόνια μετά
την πρώτη ταξινόμηση και μπορεί να ανανεώνεται με κάθε
service σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή έως και για
30 χρόνια. Και όποτε χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας
τον αριθμό 00800 1 777 77772.
m

Μάθετε περισσότερα
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια
Συντήρησης Mercedes-Benz στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr –
ή να ζητήσετε μία εξατομικευμένη προσφορά για εσάς από τους
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Mercedes-Benz.

1

Ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Η διάρκεια ισχύος ανανεώνεται με κάθε service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη
ημερομηνία service – για έως και 30 έτη από την πρώτη ταξινόμηση. 2 Για κλήσεις από το εξωτερικό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη περιαγωγής.
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Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;
Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της
Mercedes-Benz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τόσο
τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις χθες
στο Mercedes-Benz Museum στη Στουτγάρδη.

m

Μάθετε περισσότερα
Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα
τελευταία 130 και πλέον χρόνια και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία
της αυτοκίνησης στο Mercedes-Benz Museum. Σας περι
μένουν περισσότερα από 1500 εκθέματα σε 16500 m2 που
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια όπως η
παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη ή τα
θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε στο λίκνο
της καινοτομίας:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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Τι θα ήταν η Mercedes-Benz
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;
Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα Νίρμπουρινγκ γεννήθηκε ο μύθος του «Ασημένιου Βέλους». Σήμερα
παραμένει πιο ζωντανός ποτέ: το 2016 η ομάδα του Ασημένιου Βέλους MERCEDES AMG PETRONAS
κατακτά για τρίτη συνεχή φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 κατασκευαστών και οδηγών
νικώντας σε 19 από τα 21 Γκραν Πρι. Σε ένα θεαματικό τελικό, στη μητρόπολη της ερήμου, το Άμπου
Ντάμπι, ο Nico Rosberg στέφεται για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Mercedes-Benz
F1 W07 Hybrid. Η αξία αυτής της επιτυχίας ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίστας: κάθε μέτρο
της διαδρομής ωθεί την εξέλιξη των υλικών ελαφριάς κατασκευής και της υβριδικής τεχνολογίας πιο
κοντά στην εργοστασιακή παραγωγή.

m

Μάθετε περισσότερα
Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, Σαιζόν 2016.
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Τρία. Κόμμα. Εννέα.
Με την E-Class η Mercedes-Benz παρουσιάζει μία εντελώς
νέας ανάπτυξης, πρωτοποριακή γενιά 4κύλινδρων πετρελαιοκινητήρων. Ο άκρως compact σχεδιασμός και η κατασκευή εξολοκλήρου από αλουμίνιο, το σύστημα ψεκασμού
Common Rail τέταρτης γενιάς και το σημαντικό χαμηλότερο
βάρος επιτρέπουν τις εντυπωσιακές τιμές μικτής κατα
νάλωσης των μόλις 3,9 λίτρων/100 χλμ (Saloon) και μόνο
4,2 λίτρων/100 χλμ (Estate). Ο κινητήρας – διαθέσιμος
σε δύο εκδόσεις ισχύος ως E 200 d και E 220 d – επιτυγχάνει αυτές τις επιδόσεις εντυπωσιακά και αθόρυβα.

Μέγιστη πρόσφυση και οδηγική ευστάθεια εξασφαλίζει ο
συνδυασμός με την τετρακίνηση 4MATIC, η οποία διατίθεται με επιλεγμένες εκδόσεις κινητήρων. Ειδικά σε ολισθηρά
εδάφη, όπως χιόνι και λάσπη, αυτό το τεχνολογικό πακέτο
συνεπάγεται την αισθητή αναβάθμιση της οδηγικής ασφάλειας και δυναμικής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Περισσότερη ισχύς, περισσότερο ήχος – περισσότερες πληροφορίες για τους κινητήρες των μοντέλων Mercedes-AMG
θα βρείτε στις σελίδες 76–99.

συστήματος 550 Nm (saloon)

Βενζινοκινητήρες
Ε 200 με ισχύ 135 kW (184 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 300 Nm
Ε 200 4MATIC με ισχύ 135 kW (184 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 300 Nm
Ε 250 με ισχύ 155 kW (211 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 350 Nm
Ε 300 με ισχύ 180 kW (245 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 370 Nm (saloon)
E 350 e με ισχύ συστήματος 210 kW (286 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης
Ε 400 4MATIC με ισχύ 245 kW (333 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 480 Nm
Mercedes-AMG E 43 4MATIC με ισχύ 295 kW (401 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 520 Nm

Η E-Class περιλαμβάνει το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων
9G-TRONIC στο βασικό εξοπλισμό της (προαιρετικά για την
E 200 Saloon). Η μεγάλη κλιμάκωση των σχέσεων επιτρέπει
ασυνήθιστα χαμηλούς αριθμούς στροφών – άλλο ένα ορόσημο για τη μοναδική οδηγική κουλτούρα και αποδοτικότητα
της E-Class.

Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ με ισχύ 420 kW (571 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 750 Nm
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ με ισχύ 450 kW (612 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 850 Nm
Diesel
Ε 200 d με ισχύ 110 kW (150 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 360 Nm
Ε 220 d με ισχύ 143 kW (194 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 400 Nm
E 220 d 4MATIC με ισχύ 143 kW (194 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 400 Nm
Ε 350 d με ισχύ 190 kW (258 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 620 Nm
E 350 d 4MATIC με ισχύ 190 kW (258 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 620 Nm

51

Mercedes-Benz Intelligent Hybrid ΣΤΗΝ E 350 e
Ενίσχυση του συστήματος κίνησης που αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα και 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα: μία
μπαταρία υψηλής τάσης επιτρέπει έως περ. 33 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης – με απόδοση ισχύος
συστήματος 210 kW (286 hp). 1 | 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας. 2 | Ηλεκτροκινητήρας. 3 | Υβριδικό κιβώτιο
ταχυτήτων βασισμένο στο 9G-TRONIC. 4 | Μπαταρία υψηλής τάσης ιόντων λιθίου. 5 | Κύκλωμα ψύξης χαμηλής
θερμοκρασίας. 6 | Σύστημα φρένων ανάκτησης ενέργειας (δεν φαίνεται). 7 | Πρίζα φόρτισης.
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Απόσβεση σαν μαγεία: η αερανάρτηση AIR BODY CONTROL.
Πρεμιέρα στην Ε-Class κάνει και η προαιρετική αερανάρτηση AIR BODY CONTROL. Το σύστημα αερανάρτησης πολλαπλών
θαλάμων προσφέρει, σε συνδυασμό με τη συνεχή ρύθμιση της απόσβεσης, άνεση και δυναμική οδήγηση εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου. Η απόσβεση προσαρμόζεται συνεχώς ξεχωριστά για κάθε τροχό στις συνθήκες οδήγησης και οδοστρώματος. Αποτέλεσμα: μία μαλακή βασική ανάρτηση που όσο αυξάνει η ταχύτητα εντείνει την αίσθηση της οδηγικής ευστάθειας. Οι στρέψεις
και οι κλίσεις Μπορούν μειώνονται αποτελεσματικά κατά την οδήγηση σε στροφές, για παράδειγμα. Επιπλέον, το αυτοκίνητο
διατηρεί σταθερό ύψος, ανεξαρτήτως κατάστασης φόρτωσης. Με το επίσης προαιρετικό σύστημα ανάρτησης DYNAMIC
BODY CONTROL με χαλύβδινη ανάρτηση και χαμηλότερη ρύθμιση 15 mm, τα χαρακτηριστικά απόσβεσης μεταβάλλονται σε
τρεις βαθμίδες. Υπάρχει επιλογή ανάμεσα στη λειτουργία άνεσης και δύο σπορ λειτουργίες για σπορτίφ σφιχτή ρύθμιση.

Συστήματα ανάρτησης και διεύθυνσης
Η ανάρτηση AGILITY CONTROL με σύστημα επιλεκτικής απόσβε
σης κραδασμών στο βασικό εξοπλισμό εξασφαλίζει ισορροπημένη
οδηγική άνεση σε κάθε οδόστρωμα.
Το άμεσο σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή μετάδοση ανάλογα
με τη γωνία τιμονιού προσφέρει περισσότερη ευκινησία του αυτοκινήτου και αυξημένη σταθερότητα πορείας.

DYNAMIC SELECT. Τα εντελώς προσωπικά σας προγράμματα οδήγησης.
Εξαιρετικά αναπαυτική, άκρως σπορτίφ ή βελτιωμένης κατανάλωσης – μπορείτε να μεταβάλλετε την οδηγική σας εμπειρία όπως
εσείς θέλετε με το χειριστήριο ελέγχου του DYNAMIC SELECT στην κεντρική κονσόλα. Ιδιαίτερα ισορροπημένη οδήγηση
προσφέρει το πρόγραμμα οδήγησης «Comfort». Το πρόγραμμα «ECO» προσαρμόζει όλες τις παραμέτρους κατάλληλα για
χαμηλή κατανάλωση, η ένδειξη ECO στην οθόνη πολυλειτουργικών ενδείξεων υποστηρίζει την αποδοτική οδήγηση, ενώ μπορεί
να ενεργοποιείται και η «λειτουργία ελεύθερης κύλισης» ανάλογα με τον κινητήρα. Στο πρόγραμμα «Sport» χαμηλώνει το ύψος
του οχήματος, η ρύθμιση των αποσβεστήρων γίνεται σπορτίφ σκληρή (σε συνδυασμό με το προαιρετικό AIR BODY CONTROL
ή το DYNAMIC BODY CONTROL) και αλλάζει ο χρονισμός αλλαγής ταχυτήτων. Το «Sport+» συνεπάγεται άκρως σπορτίφ χαρακτηριστικά αλλαγής ταχυτήτων και απόσβεσης. Τέλος, το «Individual» επιτρέπει στον οδηγό να μεταβάλλει όπως επιθυμεί τις
επιμέρους παραμέτρους – από το σύστημα διεύθυνσης μέχρι το σύστημα μετάδοσης κίνησης και το σύστημα ανάρτησης.

Εξαρτήματα DYNAMIC SELECT
Για οδηγική αίσθηση τόσο προσωπική όσο και το δακτυλικό σας
αποτύπωμα: Ο διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων του DYNAMIC SELECT
βρίσκεται απολύτως εργονομικά τοποθετημένος στην κεντρική
κονσόλα (μόνο σε συνδυασμό με το 9G-TRONIC).
Το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης προβάλλεται στο όργανο
πολλαπλών ενδείξεων και εμφανίζεται σαφώς στην οθόνη μέσων.
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Η Μεγάλη Οθόνη στο αυτοκίνητο:
το προαιρετικό κόκπιτ με ευρεία οθόνη.
Ένα κόκπιτ χωρίς προηγούμενο: Στο επίκεντρο του εξολοκλήρου νέου
σχεδιασμένου και κομψού εσωτερικού της E-Class βρίσκεται το προ
αιρετικό κόκπιτ με ευρεία οθόνη με δύο υψηλής ανάλυσης οθόνες
μεγέθους 31,2 cm. Οπτικά ενοποιούνται και μοιάζουν να αιωρούνται
πίσω από μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια, υπογραμμίζοντας έτσι ως κεντρικό
στοιχείο την οριζόντια σχεδιαστική γραμμή του εσωτερικού χώρου. Το
κόκπιτ με ευρεία οθόνη περιλαμβάνει το όργανο πολλαπλών ενδείξεων,
αποτελούμενο από μία οθόνη οδηγού με εικονικά όργανα, καθώς και
μία οθόνη μέσων πάνω από την κεντρική κονσόλα. Η εμφάνιση, οι πληροφορίες καθώς και ο τρόπος προβολής μπορούν να διαμορφώνονται εξα
τομικευμένα – επιλέγοντας ανάμεσα σε τρία διαφορετικά στυλ: «Classic»,
«Sport» και «Progressive».
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Με το προαιρετικό touchpad με χειριστήριο ελέγχου στην κεντρική κονσόλα, οι λειτουργία του
συστήματος πολυμέσων ελέγχονται διαισθητικά με κινήσεις ενός ή δύο δαχτύλων (πολλαπλής
αφής). Συμπληρώνει το φωνητικό έλεγχο και το χειριστήριο ελέγχου και είναι ενσωματωμένο στο
κεντρικό υποβραχιόνιο.
Το προαιρετικό σύστημα πολυμέσων COMAND Online με δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης
δεν αφήνει καμία επιθυμία ανικανοποίητη ως προς το Infotainment, την πλοήγηση και την επικοινωνία. Οι ενδείξεις προβάλλονται με υψηλή ανάλυση σε μία οθόνη μέσων 31,2 cm ("). Η πλοή
γηση από σκληρό δίσκο σας καθοδηγεί με τη βοήθεια του δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό
χρόνο (Live Traffic Information1) γρήγορα στον προορισμό σας.
Για πρώτη φορά τοποθετούνται στο τιμόνι αυτοκινήτου ευαίσθητα κουμπιά ελέγχου αφής.
Αντιδρούν με ακρίβεια στις οριζόντιες και κατακόρυφες κινήσεις σάρωσης, όπως η οθόνη ενός
smartphone. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε όλο το infotainment καθώς και τις πληρο
φορίες οδηγού σχεδόν διαισθητικά από το τιμόνι.

1

Τ ρεις μήνες δωρεάν. Η συνολική δωρεάν περίοδος των τριών ετών ισχύει μόνο σε συνδυασμό με τη δημιουργία
λογαριασμού χρήστη Mercedes me και την αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων χρήσης.
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Τέλειος ήχος για τέλεια ατμόσφαιρα.
Το ηχοσύστημα Surround Burmester® High-End 3D αποτελεί προαιρετικό εξοπλισμό και σχεδιάστηκε ειδικά για τον
εσωτερικό χώρο της E-Class Saloon. 23 ηχεία υψηλής απόδοσης, 25 κανάλια ενισχυτή και ισχύ έως 1450 W εγγυώνται
μία άνευ προηγουμένου ακουστική απόλαυση. Ο συνδυασμός αναλογικών και ψηφιακών στοιχείων οδηγεί σε ένα ασυνήθιστα
πλούσιο και συναρπαστικό ήχο. Οι αλγόριθμοι που ανέπτυξε η Burmester® αποκλειστικά για την E-Class και τα τέσσερα
ηχεία που ενσωματώνονται στην οροφή σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τρισδιάστατο ήχο στο αυτοκίνητο με ήχο
3D-Surround μονοφωνικά, στερεοφωνικά και 5.1 μουσικά σήματα.
Ιδιαίτερα εξευγενισμένη απόλαυση προσφέρει, προαιρετικά, το πακέτο AIR-BALANCE. Διάφορα αποκλειστικά αρώματα
χώρου δημιουργούν ένα άκρως προσωπικό περιβάλλον, ενώ ο ιονισμός του αέρα, μέσω εμπλουτισμού με αρνητικά ιόντα
οξυγόνου, καθαρίζει την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται μέσω του χειριστηρίου
ελέγχου και εμφανίζονται στην οθόνη μέσων.

Για ακόμη πιο αποκλειστικό περιβάλλον
Το προαιρετικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC με
τρεις ζώνες και τρία στυλ κλιματισμού, δημιουργεί ατμόσφαιρα
χαλάρωσης. Ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν ανεξάρτητα μεταξύ
τους να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία και την κατανομή αέρα. Για τον
χώρο πίσω επιβατών ρυθμίζονται επίσης ξεχωριστά η θερμοκρασία
και η παροχή αέρα.
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Αίσθηση φωτεινότητας και ευρυχωρίας.
Επιβιβαστείτε και αισθανθείτε σαν στον σπίτι σας – με το ευχάριστο έμμεσο φως που διαχέει ο προαιρετικός ατμοσφαιρικός
φωτισμός1 δημιουργεί μία μοναδική ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα τη νύχτα, αναδεικνύει τη προσεγμένη σχεδίαση και την ποιότητα
του εσωτερικού χώρου, μεταδίδει μία σιγουριά χάρη στην αίσθηση ευρυχωρίας. Για απολύτως εξατομικευμένο φωτισμό
ανάλογα με τη διάθεση μπορείτε να επιλέξετε από 64 διαφορετικά χρώματα. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός βασίζεται πλήρως
στην τεχνολογία LED και ρυθμίζεται, αυξομειώνει την έντασή του συνεχώς ή απενεργοποιείται εύκολα μέσω της οθόνης
μέσων. Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με τον εξωτερικό φωτισμό. Ανάβει μόλις ξεκλειδώνουν οι πόρτες, ώστε να σας
υποδεχθεί θερμά, σε έναν χώρο που προσαρμόζεται στις προτιμήσεις σας.

Για ακόμη περισσότερη άνεση
Τι κρύες ημέρες, το προαιρετικό πακέτο θέρμανσης ανέσεων
θερμαίνει ευχάριστα σε πολύ σύντομο χρόνο τις επιφάνειες στις
οποίες ακουμπούν ο οδηγός και ο συνοδηγός. Δεν θερμαίνονται
μόνο τα καθίσματα, αλλά και τα υποβραχιόνια στην κεντρική κονσόλα
και τις πόρτες.
Όποιος παίρνει τη θέση του στον πίσω χώρο του οχήματος, απολαμ
βάνει πολύ γρήγορα χάρη στην προαιρετική θέρμανση καθίσματος
μία ευχάριστη θερμοκρασία. Οι επιβάτες στα δύο εξωτερικά πίσω
καθίσματα μπορούν με το πάτημα ενός πλήκτρου να επιλέγουν ανάμεσα σε τέσσερις βαθμίδες. Η θέρμανση απενεργοποιείται και
επανενεργοποιείται αυτόματα.

1

Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με AVANTGARDE Εσωτερικού, EXCLUSIVE Εσωτερικού και AMG Line Εσωτερικού.
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Περισσότερος χώρος για πολυμορφικότητα
Η πλάτη του πίσω ενιαίου καθίσματος είναι τριπλά διαιρούμενη στην E-Class Estate. Το κεντρικό
τμήμα μπορεί να αναδιπλώνεται ξεχωριστά, για να μεταφέρετε για παράδειγμα πέδιλα του σκι.
Όταν αναδιπλώνεται πλήρως, δημιουργείται χώρος φόρτωσης 1820 λίτρων.
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Μεγάλος όσο πάντα, πολυμορφικός όσο ποτέ
πριν. Ο χώρος φόρτωσης της E-Class Estate.
ο έως και 1820 λίτρων χώρος φόρτωσης της E-Class Estate διαθέτει μία νέα λει
τουργία αναδίπλωσης πλάτης πίσω καθισμάτων. Η πλάτη διαιρείται σε αναλογία
40 : 20 : 40 και μπορεί να απασφαλίζεται, μέσω ενός διακόπτη στο πλευρικό τοίχωμα
του χώρου φόρτωσης καθώς και στην κολώνα C, και να αναδιπλώνεται αυτόματα.
Επιπλέον, για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων διατίθεται η λειτουργία cargo: η ρύθμιση
της γωνίας των πλατών σε πιο όρθια θέση κατά 10° προσφέρει επιπλέον χωρητικό
τητα περίπου 30 λίτρων. Υπάρχει λοιπόν επαρκής χώρος για μεγάλα ταξίδια αλλά και
για μικρές εξορμήσεις. Και για να μην επηρεάζεται η άνεση και κυρίως η οδηγική
ασφάλεια με πλήρες φορτίο, η E-Class Estate περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό
της αερανάρτηση με ρύμιση ύψους οχήματος στον πίσω άξονα.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση, το πίσω καπό EASY-PACK ανοίγει και κλείνει πολύ εύκολα ηλεκτρομηχανικά
με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, η κίνησή της σταματά σε οποιαδήποτε θέση και η γωνία ανοίγματός της
περιορίζεται, αν χρειαστεί.
Με το προαιρετικό σύστημα διαχείρισης χώρου φόρτωσης EASY-PACK Fix kit, η χρήση του χώρου φόρτωση
γίνεται ακόμη πιο ευέλικτη. Τα αντικείμενα μπορούν να στερεώνονται, ώστε να μην μετακινούνται. Οι ράγες στο
δάπεδο του χώρου φόρτωσης επιτρέπουν την τοποθέτηση μίας τηλεσκοπικής ράβδου και μίας βάσης στήριξης
αποσκευών, ώστε να μένουν ακινητοποιημένες.
Προαιρετικά διατίθεται για το χώρο φόρτωσης ένα πτυσσόμενο ενιαίο κάθισμα. Είναι σχεδιασμένο για παιδιά
έως έξι ετών και με ύψος έως περ. 115 cm. Η πλάτη του καθίσματος στερεώνεται στο μπροστινό κάλυμμα του
δαπέδου χώρου αποσκευών και η έδρα του καθίσματος στο πίσω, ενώ ανοίγουν πολύ εύκολα με το μηχανισμό
αναδίπλωσης. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η πλάτη και η έδρα του καθίσματος μπορούν να αποθηκεύονται κάτω
από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης. Το κάθισμα παραδίδεται με δύο ζώνες ασφαλείας 3 σημείων και ένα αφαιρούμενο, πτυσσόμενο προσκέφαλο ανά θέση. Το πτυσσόμενο ενιαίο κάθισμα επενδύεται πάντα με συνθετικό
δέρμα ARTICO.
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Το βασικό μοντέλο.
Σπορτίφ κομψότητα, αισθαντική καθαρότητα – η E-Class
δείχνει ότι προέρχεται από καλή οικογένεια ήδη από τον
εργοστασιακό εξοπλισμό. Με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό
καθώς και λεπτομέρειες χρωμίου και αλουμινίου. Χάρη
στο σύστημα ανάρτησης AGILITY CONTROL αφήνεις τις
καλύτερες εντυπώσεις σε κάθε δρόμο.

Κύρια χαρακτηριστικά εξωτερικού

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

Αστέρι Mercedes στο καπό του κινητήρα

Μαύρο χρώμα εξοπλισμού

Επένδυση μάσκας ψυγείου με τρεις γρίλιες

Καθίσματα με επένδυση υφάσματος Μασσαλία σε Μαύρο

Μάσκα ψυγείου με τρισδιάστατο πλαίσιο χρωμίου, μπροστινές γρίλιες και κάθετη

3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε μαύρο δέρμα νάπα με έλεγχο αφής

ράβδος σε χρώμιο, πίσω γρίλιες σε Μαύρο γυαλιστερό

Διάκοσμος σε Ασημί Νύρμπουργκ

Διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος από στιλβωμένο αλουμίνιο

Επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων με μαλακή, σαγρέ επιφάνεια σε Μαύρο

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων σε Ασημί Βαναδίου

Εσωτερική επένδυση οροφής σε Γκρι Κρυστάλλου

Ανάρτηση AGILITY CONTROL με επιλεκτικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών

Κεντρικά πλαίσια θυρών και ακμή παραθύρων με μαλακή επιφάνεια σε Μαύρο

Μαύρες ράγες οροφής (Estate)
Πίσω προφυλακτήρας με ένθετο διαχύτη σε Μαύρο
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Εξωστρεφής.
AVANTGARDE.
Με αυτή τη γραμμή εξοπλισμού εκφράζεται τη ροπή σας
προς το ξεχωριστό. Το βλέμμα πέφτει πρώτα στον πρωτό
τυπο προφυλακτήρα, ενώ δυναμικά επιδρούν τα σχεδιαστικά
στοιχεία από χρώμιο και αλουμίνιο. Με τρεις συναρπαστικούς χρωματικούς σχεδιασμούς, το εσωτερικό προσφέρει
άφθονο χώρο για προσωπική έκφραση.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της γραμμής avantgarde συνοπτικά
Δυναμικός μπροστινός προφυλακτήρας με διακοσμητικό στοιχείο χρωμίου και
εισαγωγές αέρα με πλέγμα, όλα σε Μαύρο
Επένδυση ψυγείου με περίγραμμα χρωμίου, ενσωματωμένο αστέρι Mercedes
και δύο γρίλιες σε Ασημί Ιριδίου ματ με ένθεμα χρωμίου
Πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος με ένθεμα χρωμίου
Πλαίσιο παραθύρων και διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος σε
γυαλιστερό αλουμίνιο
Πίσω προφυλακτήρας με ένθετο διαχύτη σε Μαύρο και διακοσμητικό
στοιχείο χρωμίου
Σύστημα εξάτμισης με δύο πλαίσια συγκράτησης απολήξεων ενσωματωμένα
στον προφυλακτήρα (βενζινοκινητήρες)
Ανάρτηση AGILITY CONTROL με χαμηλωμένη ρύθμιση
Ράγες οροφής σε γυαλιστερό αλουμίνιο (Εstate)
Τρεις χρωματικοί σχεδιασμοί: Μαύρο, Καφέ Καρυδί/Μαύρο,
Μπεζ Μακιάτο/Μαύρο
Αναπαυτικά σπορ καθίσματα με οριζόντιες ραφές στις επιφάνειες
Επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Νόργουιτς σε Μαύρο,
Καφέ Καρυδί ή Μπεζ Μακιάτο
3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε μαύρο δέρμα νάπα
Ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 χρώματα φωτισμού
Διάκοσμος σε αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης
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Πολυτελής. EXCLUSIVE.
Ή αλλιώς: η μοντέρνα πολυτέλεια στην υπέρτατη μορφή της.
Αυτό αποπνέει η γραμμή EXCLUSIVE από κάθε οπτική
γωνία. Χαρακτηριστικό γνώρισμά της: η κλασική επένδυση
ψυγείου και το αστέρι Mercedes στο καπό του κινητήρα.
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του εσωτερικού εξωτερικεύεται
με τρεις ελκυστικούς χρωματικούς συνδυασμούς και γεν
ναιόδωρα διακοσμητικά στοιχεία από ξύλο μελιάς σε ανοικτόχρωμο Καφέ με ανοικτούς πόρους.

Χαρακτηριστικά εξωτερικού εξοπλισμού

Χαρακτηριστικά εσωτερικού εξοπλισμού

Ειδικός μπροστινός προφυλακτήρας με διακοσμητικό στοιχείο χρωμίου και
εισαγωγές αέρα με μαύρες γυαλιστερές γρίλιες

Τρεις χρωματικοί σχεδιασμοί: Μαύρο, Καφέ Καρυδί/Καφέ Εσπρέσο,
Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Εσπρέσο

Επένδυση μάσκας ψυγείου με τρεις γρίλιες, μάσκα ψυγείου με τρισδιάστατο

Καθίσματα ανέσεων με κάθετες ραφές στις επιφάνειες

πλαίσιο, μπροστινές γρίλιες με μαύρο ένθεμα και κάθετη ράβδο σε χρώμιο

Επενδύσεις από δέρμα/ύφασμα Βαλένς σε Μαύρο, Καφέ Καρυδί ή Μπεζ Μακιάτο

Πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος με ένθεμα χρωμίου

3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα νάπα σε Μαύρο ή Καφέ

Πλαίσιο παραθύρων και διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος σε γυαλιστερό

Εσπρέσο, κεντρικό ένθεμα τιμονιού γαλβανισμένο

αλουμίνιο

Επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων και ακμές παραθύρων από συνθετικό δέρμα

Πίσω προφυλακτήρας με ένθετο διαχύτη σε Μαύρο και διακοσμητικό

ARTICO σε Μαύρο ή Καφέ Εσπρέσο με διακοσμητική ραφή

στοιχείο χρωμίου

Ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 χρώματα φωτισμού

Ράγες οροφής σε γυαλιστερό αλουμίνιο (Εstate)

Διάκοσμος από ξύλο μελιάς Καφέ ανοιχτό με ανοικτούς πόρους
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Επιβλητική. Η AMG Line
εξωτερικού και εσωτερικού.
Η προαιρετική AMG Line είναι σχεδιασμένη να επιταχύνει τις
αισθήσεις. Χάρη στην ιδιαίτερη μπροστινή ποδιά AMG με
εντυπωσιακές εισαγωγές αέρα και την πίσω ποδιά AMG σε
εμφάνιση διαχύτη με διακοσμητική λωρίδα χρωμίου. Το
σπορτίφ δυναμικό εσωτερικό της ενθουσιάζει με δύο χρωματικούς σχεδιασμούς: Μαύρο ή Καφέ Σάγματος/Μαύρο.

Χαρακτηριστικά εξωτερικού εξοπλισμού

Χαρακτηριστικά εσωτερικού εξοπλισμού

Εξοπλισμός AMG Styling, με μπροστινή ποδιά AMG με sport εισαγωγές αέρα

Σπορ καθίσματα με οριζόντιες ραφές στις επιφάνειες και σπορτίφ

και διάκοσμο χρωμίου, επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ AMG, πίσω ποδιά AMG

περίγραμμα πλάτης

σε εμφάνιση διαχύτη με διακοσμητική λωρίδα χρωμίου

Επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών Dinamica Μαύρο

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε γυαλιστερό Γκρι Τιτανίου
και στιλβωμένες, με ελαστικά 245/40 R 19 εμπρός και 275/35 R 19 πίσω

3άκτινο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με επίπεδο κάτω τμήμα,

Προαιρετικά: Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, σε γυαλιστερό Γκρι Τιτανίου, με ελαστικά 245/35 R 20 εμπρός και 275/30 R 20 πίσω

Διάκοσμος σε αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης

Ανάρτηση AGILITY CONTROL χαμηλωμένη, με σύστημα επιλεκτικής απόσβεσης
Σύστημα εξάτμισης με δύο εμφανή πλαίσια συγκράτησης απολήξεων
ενσωματωμένα στον προφυλακτήρα (βενζινοκινητήρες)
Ράγες οροφής σε γυαλιστερό αλουμίνιο (Εstate)

από μαύρο δέρμα νάπα, με βαθύ εντύπωμα στην περιοχή λαβής
Σπορ πεντάλ AMG από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα
Εσωτερική οροφή από ύφασμα σε Μαύρο
Ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 χρώματα φωτισμού
Ταπέτα με επιγραφή «AMG» σε Μαύρο
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Στιβαρότητα. All-Terrain.
Το All-Terrain Εξωτερικού αντιπροσωπεύει τον αστικό τρόπο
ζωής με δυναμικά χαρακτηριστικά SUV. Κύρια στοιχεία
είναι η χαρακτηριστική επένδυση ψυγείου SUV, τα στιβαρά
προσαρτήματα και οι μεγάλες ζάντες αλουμινίου.

Κύρια χαρακτηριστικά εξωτερικού

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

Επένδυση ψυγείου με κεντρικό αστέρι Mercedes και δύο γρίλιες σε Ασημί
Ιριδίου ματ

Τρεις χρωματικοί σχεδιασμοί: Μαύρο, Καφέ Καρυδί/Μαύρο, Μπεζ
Μακιάτο/Μαύρο

Εντυπωσιακοί προφυλακτήρες μπροστά/πίσω με εμφανές προστατευτικό

Επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Νόργουιτς σε Μαύρο,

αντισφήνωσης σε Ασημί Χρωμίου

Καφέ Καρυδί ή Μπεζ Μακιάτο

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι Τρεμολίτη και γυαλιστερές,
με ελαστικά 245/45 R 19

Σπορ καθίσματα με οριζόντιες ραφές στις επιφάνειες

Επεκτάσεις θόλων τροχών σε Μαύρο και επένδυση διαμήκους φορέα σε Μαύρο

DYNAMIC SELECT για επιλογή του προγράμματος οδήγησης «All-Terrain»

με ένθεμα χρωμίου
AIR BODY CONTROL με συνεχώς ρυθμιζόμενη απόσβεση και ειδική ρύθμιση
ύψους οχήματος All-Terrain
Ράγες οροφής σε στιλβωμένο αλουμίνιο

Διάκοσμος από αλουμίνιο με ανθρακονήματα με γραμμές λείανσης ανοιχτόχρωμο
και τεσσάρων άλλων προγραμμάτων
Σπορ πεντάλ AMG
Ταπέτα με πλακέτα «All-Terrain»
Ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 χρώματα φωτισμού
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Στυλάτο.
Το πακέτο Night.
Με εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία σε Μαύρο, το προ
αιρετικό πακέτο Night υπογραμμίζει το χαρακτήρα της
E-Class. Για σπορτίφ εκφραστική εμφάνιση, βασισμένη στην
AMG Line Εξωτερικού ή στην AVANTGARDE Εξωτερικού.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Επένδυση ψυγείου με ενσωματωμένο αστέρι Mercedes και δύο γρίλιες σε
Μαύρο γυαλιστερό
Μπροστινός προφυλακτήρας με διακοσμητικό στοιχείο σε Μαύρο γυαλιστερό
σε συνδυασμό με το AVANTGARDE Εξωτερικού
Μπροστινή ποδιά AMG με διακοσμητικό στοιχείο σε Μαύρο γυαλιστερό σε
συνδυασμό με το AMG Line Εξωτερικού
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο και στιλβωμένες,
προαιρετικά ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 6 ακτίνων, σε Μαύρο και στιλβωμένες
(σε συνδυασμό με το AVANTGARDE Εξωτερικού)
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο γυαλιστερό και
στιλβωμένες, προαιρετικά ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένες (σε συνδυασμό με AMG Line Εξωτερικού)
Περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών σε Μαύρο γυαλιστερό
Διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος και πλαίσιο παραθύρων σε Μαύρο γυαλιστερό
Θερμομονωτικά σκούρα τζάμια από τις μπροστινές πόρτες και πίσω (αποεπιλέξιμα)
Μαύρες ράγες οροφής (Estate)
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Προσωπική υπόθεση.
Το Εσωτερικό designo.
Διαισθητική επιλογή της πολυτέλειας. Το προαιρετικό Εσω
τερικό designo δημιουργεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον στην
E-Class. Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν τα καθίσματα
ανέσεων με επένδυση από ευγενές δίχρωμο δέρμα νάπα
designo Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Σάγματος με ρομβοειδές
σχέδιο, διάτρηση στις επιφάνειες των καθισμάτων και Μπεζ
σατινέ διακοσμητική ραφή – διακρίνονται από την πλακέτα
«designo». Τα υποβραχιόνια επενδύονται επίσης με ευγενές
δέρμα. Μοναδικά πολυτελείς λεπτομέρειες: Διάκοσμος
από ξύλο καρυδιάς σε Καφέ γυαλιστερό καθώς και, κατ’
επιλογή, ξύλο μανόλιας flowing lines designo σε Καφέ ή,
για παράδειγμα, μαύρη Λάκα Πιάνου flowing lines designo.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Κάθισμα ανέσεων με πλάτη και έδρανο με ρομβοειδές σχέδιο με διάτρηση
Επενδύσεις από δίχρωμο δέρμα νάπα designo σε Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Σάγματος
με Μπεζ σατινέ διακοσμητική ραφή
Επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων και ακμές παραθύρων σε δέρμα νάπα designo
Καφέ Σάγματος με Μπεζ σατινέ διακοσμητική ραφή
Κεντρικά πλαίσια θυρών από συνθετικό δέρμα ARTICO σε Μπεζ Μακιάτο με
διακοσμητική ραφή
Υποβραχιόνια στις πόρτες και την κεντρική κονσόλα από δέρμα νάπα designo
σε Μπεζ Μακιάτο με διακοσμητική ραφή
Εσωτερική οροφή από ύφασμα σε Μπεζ Μακιάτο
3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα νάπα Μπεζ Μακιάτο με Μπεζ
σατινέ διακοσμητική ραφή
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Το δικό σας μέτρο πάντων.
Ο προαιρετικός εξοπλισμός.
Η E-Class είναι η απόδειξη της απαίτησής για ένα αυτοκίνητο, το οποίο στην παραμικρή του λεπτομέρεια αντιπροσωπεύει το καλύτερο. Με μια αποκλειστική γκάμα επιλογών
εξοπλισμού που ορίζουν τη μοντέρνα πολυτέλεια. Εκφράστε τη δική σας προσωπικότητα – με τη βοήθεια αυτού του
καταλόγου, του τιμοκαταλόγου ή online. Διαμορφώστε την
E-Class σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
1

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
1 Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε ξύλινη έκδοση με ξύλινο ένθεμα σε
καρυδιά καφέ γυαλιστερή.
2 Εάν το αυτοκίνητο έχει πολλούς χρήστες, το πακέτο μνήμης προσφέρει ιδιαίτερη άνεση χειρισμού. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις διαφορετικές θέσεις των ηλεκτρικά ρυθμιζόμενων μπροστινών καθισμάτων, της κολόνας
τιμονιού και των εξωτερικών καθρεπτών με το πάτημα ενός κουμπιού.
3 Χάρη στο KEYLESS-GO με σύστημα κλεισίματος ανέσεων το αυτοκίνητο
μπορεί από μόνο του να τίθεται σε λειτουργία, έχοντας απλώς μαζί σας
το ηλεκτρονικό κλειδί στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι λειτουργίες εξουσι
οδότησης πρόσβασης και οδήγησης. Ο οδηγός πιέζει απλώς μία φορά το
2
4

3
5

πλήκτρο Start-Stop έχοντας πατημένο το πεντάλ φρένου.
4 Ε κτός από την επιβλητική τους εμφάνιση, οι προβολείς LED High Performance
προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια τη νύχτα χάρη στην ευρεία κατανομή
και το χρώμα του φωτισμού, που μοιάζει με το φως της ημέρας, καθώς και
χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
5 Η προαιρετική πανοραμική συρόμενη οροφή, με τις μεγάλες γυάλινες
επιφάνειές της, φροντίζει για ιδιαίτερα φωτεινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Αποτελείται από ένα πίσω τμήμα με σταθερή πανοραμική γυάλινη οροφή
και ένα μπροστινό τμήμα με ηλεκτρικά συρόμενη, γυάλινη οροφή, για εξατομικευμένο αερισμό του εσωτερικού χώρου.
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Η έξτρα κατηγορία.
Τα Γνήσια ανταλλακτικά.
Με τα γνήσια αξεσουάρ μπορείτε να αναβαθμίσετε
ακόμη περισσότερο τη μοναδική αίσθηση οδήγησης μίας
Mercedes-Benz. Κάθε αξεσουάρ αναπτύχθηκε ειδικά
για την E-Class. Ανακαλύψτε ολόκληρη τη γκάμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mercedes-benz-accessories.com

1

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
1 Σ το καπό του πορτμπαγκάζ στερεώνεται μία διακριτική πίσω αεροτομή (saloon),
η οποία τονίζει την ακμή στο πίσω τμήμα. Η επίστρωση ασταριού υψηλής
ποιότητας επιτρέπει τη βαφή του εξαρτήματος στο χρώμα που επιθυμείτε.
Η οπτική επιμήκυνση της οροφής με την αεροτομή προσδίνει μία άκρως
δυναμική εμφάνιση στον πίσω τμήμα του αυτοκινήτου.
2 Την αποκλειστική εμφάνιση υπογραμμίζει η ζάντα αλουμινίου σχεδίασης
5 ακτίνων, σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/45 R 18
εμπρός και 275/40 R 18 πίσω.
3 Η ιδανική λύση για κάθε φορτίο: Η επίπεδη σκάφη χώρου αποσκευών κατασκευάζεται από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο με αντιολισθητική ασφάλεια. Οι
αυλακώσεις επιτρέπουν τη στερέωση του ξεχωριστά διαθέσιμου αποθηκευτικού κουτιού. Προστατεύει διάφορα αντικείμενα από ανατροπή ή ολίσθηση.

2
4

3
5

4 Μπαγκαζιέρα οροφής 450 Mercedes-Benz. Χωρητικότητα: περ. 450 λίτρα.
Προσαρμοσμένη στην αεροδυναμική σχεδίαση της δικής σας Mercedes-Benz
και κατασκευασμένη από άκρως ανθεκτικό υλικό. Για καλύτερη, γρηγορό
τερη στερέωση στο βασικό φορέα/στη σχάρα οροφής. Ιδιαίτερα άνετη
φόρτωση και εκφόρτωση, χάρη στη δυνατότητα ανοίγματος κι από τις δύο
πλευρές. Με κλειδαριά και στις δύο πλευρές.
5 Πίσω φορέας ποδηλάτων με κλειδαριά για την ασφαλή μεταφορά έως τριών
ποδηλάτων. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 30 kg ανά ράγα ποδηλάτου. Δεν
εμποδίζει το άνοιγμα του πορτμπαγκάζ. Ο φορέας είναι πτυσσόμενος ώστε να
μην καταλαμβάνει πολύ χώρο κατά τη φύλαξή του.
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Ζάντες.
Εφηύραμε ξανά το αυτοκίνητο,
όσο για τους τροχούς, τους τελει
οποιήσαμε. Συνεπώς, δεν θα
δυσκολευτείτε καθόλου να βρείτε
τις ζάντες που είναι αντάξιες του
κύρους της E-Class. Εμπνευστείτε
από αυτή τη μεγάλη ποικιλία.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
02R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί
Βαναδίου, με ελαστικά 225/55 R 17 (μέρος της
γραμμής AVANTGARDE Εξωτερικού)
R07 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 225/55 R 17 (μέρος
της γραμμής EXCLUSIVE Εξωτερικού)
R43 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι
Ιμαλαΐων και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/55 R 17
(προαιρετικά σε συνδυασμό με AMG Line
Εξωτερικού)
R54 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 245/45 R 18 (προαιρετικά με τη γραμμή EXCLUSIVE Εξωτερικού)

R31 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/45 R 18
(προαιρετικά με τη γραμμή AVANTGARDE Εξωτερικού)
R10 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/45 R 18
(περιλαμβάνεται στη γραμμή AVANTGARDE Εξωτε
ρικού με πακέτο Night)
22R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/45 R 18
εμπρός και 275/40 R 18 πίσω (προαιρετικά)

48R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/40 R 19
(προαιρετικά)
27R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/45 R 19
(περιλαμβάνεται στο μοντέλο All-Terrain)
75R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά
245/45 R 19 (προαιρετικά για μοντέλο All-Terrain)
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R97

17R

RQJ

RVR
RTD RVQ

R97
R83

54R

RQK

RTO
RTE RTN

AMG
R97 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/40 R 19

RQJ Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε
Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 245/45 R 18

εμπρός και 275/35 R 19 πίσω (προαιρετικά)

εμπρός και 275/40 R 18 πίσω (προαιρετικά για
AMG Line Εξωτερικού)

R83 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 6 ακτίνων, σε Μαύρο
και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/40 R 19
εμπρός και 275/35 R 19 πίσω (προαιρετικά για την
AVANTGARDE Εξωτερικού με πακέτο Night)
17R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά
245/35 R 20 εμπρός και 275/30 R 20 πίσω
(προαιρετικά)
54R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά
245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (προαιρετικά για μοντέλο All-Terrain)

RQK Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε γυαλιστερό Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά
245/45 R 18 εμπρός και 275/40 R 18 πίσω (προαι-

RTE Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,

RTO Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,

σε γυαλιστερό Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά
245/40 R 19 εμπρός και 275/35 R 19 πίσω (περι-

σε γυαλιστερό Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά
245/35 R 20 εμπρός και 275/30 R 20 πίσω (προαι-

λαμβάνεται στην AMG Line Εξωτερικού με πακέτο

ρετικά για Mercedes-AMG E 43 4MATIC+), προαι

Night και βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG E 43
4MATIC)

ρετικά επιλογή διατίθεται επίσης σε Γκρι Τιτανίου και
στιλβωμένη (RTN)

RVR Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών

ρετικά για την AVANTGARDE Εξωτερικού με
πακέτο Night)

ακτίνων, σε γυαλιστερό Μαύρο και στιλβωμένη, με
ελαστικά 245/35 R 20 εμπρός και 275/30 R 20

RTD Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 245/40 R 19

πίσω (προαιρετικά), κατ’ επιλογή διατίθεται επίσης
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη (RVQ)

εμπρός και 275/35 R 19 πίσω (περιλαμβάνεται στην
AMG Line Εξωτερικού και προαιρετικά για
Mercedes-AMG E 43 4MATIC)

m

Περισσότερες ζάντες
μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα αξεσουάρ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mercedes-benz-accessories.com
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Business as Unusual.
Mercedes-AMG E-Class Saloon και Estate.
Η Mercedes-AMG δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστής οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Η AMG αποτελεί
μία υπόσχεση. Την υπόσχεση για συνεχή εξέλιξη. Για μεγάλες προσδοκίες και αμείωτη προσπάθεια.
Έτσι μπορούμε να παρέχουμε ξεχωριστά αυτοκίνητα για ξεχωριστούς ανθρώπους.
Τηρώντας πιστά αυτή την υπόσχεση έχουμε αναπτύξει αυτοκίνητα, τα οποία δεν ικανοποιούν απλώς
τις υψηλότερες απαιτήσεις αλλά τις υπερβαίνουν. Αυτοκίνητα που συνδυάζουν μοναδικά την πολυτέλεια
και την άνεση με το σπορτίφ χαρακτήρα και τις υψηλές επιδόσεις. Η νέα Mercedes-AMG E 43 4MATIC
αποτελεί ένα νέο πρότυπο. Με τη Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ και τη Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+
ωθούμε ακόμη περισσότερο όρια της ισχύος και της δυναμικής, ώστε να κατακτήσουμε τον υψηλότερο
βαθμό της Driving Performance.
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.
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Επιταχύνει την εξέλιξη.
Οι επιτυχημένοι άνθρωποι και τα αυτοκίνητα AMG Performance έχουν κυρίως ένα κοινό χαρακτηριστικό: την ακαταμάχητη ορμή να πάνε μπροστά.
Με 295 kW (401 hp) και 520 Nm, ο 3λιτρος κινητήρας V6 biturbo εκτοξεύει τη νέα Mercedes-AMG E 43 4MATIC σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα από 0 στα
100 km/h – και μάλιστα άκρως αποδοτικά με χαμηλή κατανάλωση. Η τετρακίνηση 4MATIC AMG Performance μεταφέρει την ισχύ στην άσφαλτο με
αναλογία 31 % στον μπροστινό προς 69 % στον πίσω άξονα. Η σπορ ανάρτηση AMG, η οποία βασίζεται στο AIR BODY CONTROL, προσαρμόζει έξυπνα την
απόσβεση των τροχών στην τρέχουσα κατάσταση – κατ’ επιλογή από άνετη έως σπορ. Αυτό το τεχνολογικό πακέτο επιθυμεί ό,τι εσείς: συνεχή κίνηση
και μεγάλη ευελιξία.

E 43
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Εντυπωσιακά ηγετικό στυλ.
Η επιβλητική εμφάνιση κερδίζει το σεβασμό. Αυτός ο κανόνας ισχύει στο επάγγελμα, αλλά και στην άσφαλτο. Η μάσκα diamond με στοιχεία χρωμίου, η μπροστινή ποδιά AMG με εισαγωγές
αέρα, το front splitter σε Ασημί χρωμίου και τα μαύρα flics υπογραμμίζουν την αυτοπεποίθηση της νέας Mercedes-AMG E 43 4MATIC. Στο πλάι, το βλέμμα πέφτει αμέσως στις εντυπωσιακές
ζάντες 19 ιντσών σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων και στην επιγραφή «BITURBO 4MATIC» στα μπροστινό φτερό. Η επένδυση των μαρσπιέ AMG καθώς και η χαρακτηριστική πίσω ποδιά AMG
με εμφάνιση διαχύτη και δύο χρωμιωμένα πλαίσια συγκράτησης διπλών απολήξεων τονίζουν την σπορτίφ αισθητική. Όπου κι να κοιτάξετε: οι ηγετικές αξιώσεις της είναι εμφανείς.
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Θέτει νέα πρότυπα.
Εδώ και 50 χρόνια η AMG επιδιώκει διαρκώς να ωθεί τα όρια των δυνατοτήτων. Η Mercedes-AMG E 43 4MATIC, η Mercedes-AMG
E 63 4MATIC+ και η Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ αντιπροσωπεύουν υποδειγματικά αυτή την στάση. Με την E 43 αναπτύξαμε
ένα άκρως δυναμικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, που δεν αφήνει καμία επιθυμία ανικανοποίητη. Η E 63 και η E 63 S εκφράζουν την
απαίτησή μας να πηγαίνουμε διαρκώς ένα βήμα παραπέρα και να επιδιώκουμε το μέγιστο. Για να το επιτύχουμε ακολουθούμε μόνο
τους δικούς μας κανόνες. Κανόνες που έχουν αποδείξει την αξία τους στον επιχειρηματικό κόσμο και στον ανταγωνισμό. Αποτελούν
το αξίωμά μας και συνεπάγονται τη διαρκή προσπάθεια για υπέρτατες επιδόσεις. Βιώστε αυτές τις θεμελιώδεις αρχές μας με την
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+. Θεμελιώδεις αρχές που θέτουν πρότυπα.
Κινητήρας και οδηγικές επιδόσεις

Mercedes-AMG E 43 4MATIC

Mercedes-AMG E 63 4MATIC+

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+

Κινητήρας

κινητήρας 3 λίτρων V6 biturbo

κινητήρας 4,0 λίτρων V8 biturbo

κινητήρας 4,0 λίτρων V8 biturbo

Κυβισμός (cm3)

2996

3982

3982

Ισχύς (kW/hp)

295/401

420/571

450/612

Ροπή στρέψης (Nm σε σ.α.λ.)

520/2500–5000

750/2250–5000

850/2500–4500
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Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για
την πρώτη εντύπωση.
Η πρόκληση για το εξωτερικό κάθε μοντέλου Mercedes-AMG είναι να συνδυάζει εντυπωσιακή σχεδίαση και Driving Performance.
Η Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ ανταποκρίνεται επάξια σε αυτή τη φιλοδοξία. Τα power domes στο μακρύ καπό, γνωστό
από τη Mercedes-AMG GT, και τα φαρδύτερα φτερά υπογραμμίζουν τη δύναμη που κρύβει μέσα της η E 63 S. Οι εξαιρετικά
χαμηλές εισαγωγές αέρα χωρίς σχάρα δεν εντυπωσιάζουν απλώς, αλλά εξασφαλίζουν επίσης ότι ο αέρας φτάνει με ακρίβεια
στον κινητήρα για τον τελικό στόχο: μέγιστο Driving Performance.

E 63
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Πείθει με το
καθαρό της ήχο.
Η Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ είναι ένας εκπρόσωπος – με ηχηρή
παρουσία. Για να έχει πάντα το σωστό τόνο, προσαρμόζει τον ήχο της στα
προγράμματα οδήγησης του DYNAMIC SELECT. Αυτό σημαίνει: μειωμένο
AMG Sound στο πρόγραμμα οδήγησης «Comfort» και έντονα επιβλητικό στα
προγράμματα «Sport», «Sport+» και «Race». Ακόμη περισσότερη κλιμά
κωση του ήχου προσφέρει το ενεργοποιούμενο σύστημα εξάτμισης AMG
Performance με μέγιστο AMG Sound με το πάτημα ενός πλήκτρου. Τα
πλαίσια συγκράτησης απολήξεων, ο διαχύτης με τρία πτερύγια, η λεπτή αεροτομή και οι επενδύσεις των πλευρικών μαρσπιέ με μαύρα ένθετα εγγυώ
νται ότι η E 63 S δεν προσφέρει μόνο μεγαλειώδη ήχο αλλά και εμφάνιση.
Μία σαφής δήλωση.
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Συγκεντρώνει την ενέργειά της.
Όποιος θέλει να επιτύχει τον στόχο του, πρέπει να χρησιμοποιεί στοχευμένα την ενέργεια του. Όπως ακριβώς το καινοτόμο σύστημα τετρα
κίνησης AMG Performance 4MATIC+. Η συνεχώς μεταβαλλόμενη κατανομή της ροπής στρέψης – από τετρακίνηση έως κίνηση στους πίσω
τροχούς – εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση σε κάθε κατάσταση. Την χρειάζεται άλλωστε για να μπορεί να τιθασεύει την θηριώδη δύναμη
που μεταδίδει το σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT. Κατά τη δυναμική οδήγηση σε στροφές σας υποστηρίζει κυρίως το πίσω
μπλοκέ διαφορικό AMG, το οποίο είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο στη Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+. Ανάλογα με την οδηγική κατάσταση,
αντιδρούν και τα δυναμικά έδρανα κινητήρα AMG. Κατά την εγκάρσια επιτάχυνση, σκληραίνουν για καλύτερη απόκριση στη στροφή του τιμονιού. Στην ευθεία πορεία, μαλακώνουν εξασφαλίζοντας μέγιστη άνεση.

89

90

Headquarter.
Στις οριακές καταστάσεις απαιτείται απόλυτος έλεγχος. Το εσωτερικό
της Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε όλα
τα εξαρτήματα να συντελούν σε μία άκρως δυναμική εμπειρία: Το κόκ
πιτ με ευρεία οθόνη, το τιμόνι AMG Performance και τα σπορ καθίσματα
AMG με βελτιωμένη πλευρική στήριξη και έμβλημα AMG στα μπρο
στινά προσκέφαλα σας προσφέρουν μία σπορ πολυτελή εμφάνιση. Τα
πάντα για ακόμη εντονότερη εμπειρία Driving Performance.
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Δεν χρονοτριβεί
καθόλου.
Με τη Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ φτάνετε ταχύτερα στο ζητούμενο. Για να είμαστε ακριβείς, από 0 στα 100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα.* Υπεύθυνος είναι ο 4λιτρος κινητήρας
AMG V8 biturbo με την απίστευτη ισχύ των 450 kW (612 hp) και ροπή στρέψης 850 Nm στην
E 63 S. Το μηχανικό σύνολο εντυπωσιάζει επίσης με την άμεση απόκριση και την υψηλή αποδο
τικότητα. Για να τιθασεύεται η θηριώδης δύναμή του, επεμβαίνει το σύστημα σύνθετων φρένων
υψηλής απόδοσης AMG με διάτρητους και εσωτερικά αεριζόμενους δίσκους φρένων καθώς
και κόκκινες δαγκάνες. Εκτός από την εκπληκτική λειτουργία πέδησης, σας προσφέρει επίσης
σημαντική εξοικονόμηση βάρους έναντι των συνηθισμένων συστημάτων φρένων. Κατ’ επιλογή,
η ισχύς πέδησης μπορεί να αναβαθμιστεί με το σύστημα κεραμικών σύνθετων φρένων υψηλής
απόδοσης AMG. Υψηλές επιδόσεις στη στιγμή.
* 3,5 δευτερόλεπτα στην έκδοση Estate.
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Παρέχει το χώρο,
που χρειάζεσαι.
Οι καθαρές γραμμές της θαμπώνουν τα όρια μεταξύ λειτουργικότητας και εκφραστικότητας. Έτσι, η νέα Mercedes-AMG E 63 S
4MATIC+ Estate διαθέτει ένα συναρπαστικό προφίλ και μία σχεδίαση της γραμμής οροφής της που θυμίζει coupé. Το πίσω
τμήμα της τονίζει το πλάτος του αμαξώματος και υπογραμμίζει τη δυναμική της E 63 S Estate. Με το μεγάλο χώρο φόρτωσης,
η E 63 S Estate αποδεικνύει ότι καμία πρόκληση δεν της είναι ανυπέρβλητη ακόμη κι εκτός αγωνιστικής πίστας. Αντιπροσω
πεύει μοναδικά την ισορροπία ανάμεσα στις προκλήσεις που θέτει η καθημερινότητα σε ένα αυτοκίνητο και την πρόκληση για
υψηλές επιδόσεις. Αρκετός χώρος για όλους τους προορισμούς της.
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Αξιοποιεί την αντίσταση
προς όφελός της.
Όταν θέλεις να σχεδιάσεις ένα αεροδυναμικό αυτοκίνητο, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεις τον άνεμο όπως τον αέρα. Το αποτέλεσμα είναι φανερό. Στην αεροδυναμική
σήραγγα. Στο δρόμο. Και στην αγωνιστική πίστα. Η αεροδυναμική συντελεί σημαντικά στη δυναμική οδήγηση και υποστηρίζει με στοχευμένη άντωση την ευελιξία
στις χαμηλές ταχύτητες και οδηγική ευστάθεια στις υψηλές. Το χαμηλωμένο
μπροστινό τμήμα με τις ανοικτές εισαγωγές αέρα εγγυάται βέλτιστη αεροδυναμική
αντίσταση, αλλά και στοχευμένη παροχή αέρα σε όλα τα μηχανικά συγκροτήματα.
Η βάση για υψηλές επιδόσεις σε οριακές καταστάσεις.
Έτοιμος για μέγιστες επιδόσεις: ο 4λιτρος κινητήρας AMG V8 biturbo της
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον κινητήρα της Mercedes-AMG GT. Με ισχύ 450 kW (612 hp) και ροπή στρέψης 850 Nm δεν είναι απλώς υποδειγματικός ως προς τις επιδόσεις
του, αλλά συγκαταλέγεται και στους κινητήρες V8 με τις χαμηλότερες εκπομπές και κατανάλωση στην κατηγορία του, χάρη στο
σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων του.
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Το πάθος γίνεται μεγαλύτερο όταν το μοιράζεσαι: η AMG Private Lounge είναι η κοινότητά μας στον κόσμο της AMG.
Εδώ συναντιούνται πελάτες της AMG σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και ανταλλάσσουν απόψεις στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο Affalterbach. Μπορείτε να επωφελείστε από ειδικές προσφορές και να
έχετε άμεση επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome
Η AMG Driving Academy αντιπροσωπεύει ένα ασύγκριτο ομαδικό πνεύμα: βιώστε υψηλές επιδόσεις μαζί με άλλους
οπαδούς της μάρκας και βελτιώστε τις οδηγικές σας ικανότητες σε αγωνιστικές πίστες και εκδηλώσεις lifestyle σε
συναρπαστικά μέρη του κόσμου. Γίνεται μέλος της «World’s Fastest Family» – της ταχύτερης οικογένειας του κόσμου:
www.mercedes-amg.com/driving-academy
Θέλετε περισσότερα; Με το πρόγραμμα AMG Customer Sports η AMG προσφέρει μία πλατφόρμα για επαγγελματικό
μηχανοκίνητο αθλητισμό – και την Mercedes-AMG GT3 ένα μοναδικά σχεδιασμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ένας κόσμος
ολοκληρωμένων υπηρεσιών σας επιτρέπει να ενταχθείτε στο υψηλότερο επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού:
www.mercedes-amg.com/customersports
Στο AMG Performance Studio κατασκευάζουμε αυτοκίνητα απολύτως προσαρμοσμένα στις επιθυμίες σας. Δεν υπάρχει
κανένα όριο στη δημιουργικότητα των ειδικών μας – από ειδικά τεχνολογικά εξαρτήματα και ασυνήθιστα χρώματα
βαφής μέχρι αποκλειστικό εσωτερικό εξοπλισμό για τη δημιουργία μοναδικών αυτοκινήτων – με ακρίβεια χειροποίητου
επιπέδου.
Επιβιβαστείτε στον κόσμο της AMG. Γνωρίστε τι σημαίνει Driving Performance.

Δεν κατασκευάζουμε απλώς αυτοκίνητα.
Πραγματοποιούμε όνειρα.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά Saloon.
Πετρελαιοκινητήρες

Βενζινοκινητήρες

E 200 d

E 220 d

E 220 d 4MATIC

E 350 d

E 350 d 4MATIC

E 200

E 200

E 200 4MATIC

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων/

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

V6

V6

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

Κυβισμός (cm3)

1950

1950

1950

2987

2987

1991

1991

1991

Ονομαστική ισχύς (kW (hp) σε σ.α.λ.)

110 (150)/3200–4800

143 (194)/3800

143 (194)/3800

190 (258)/3400

190 (258)/3400

135 (184)/5500

135 (184)/5500

135 (184)/5500

300/1200–4000

300/1200–4000

1

Ονομαστική ροπή στρέψης (Nm σε σ.α.λ.)

360/1400–2800

400/1600–2800

400/1600–2800

620/1600–2400

620/1600–2400

300/1200–4000

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Κιβώτιο 6 ταχυτήτων 9G-TRONIC

9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

8,4

7,3

7,5

5,9

5,9

8,1

7,7

7,9

Τελική ταχύτητα (km/h)

224

240

239

2505

2505

240

240

233

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)
αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος

4,7–4,3/4,1–3,6/

4,7–4,3/4,1–3,6/

5,2–4,9/4,7–4,1/

7,4–7,1/4,8–4,4/

7,8–7,6/5,4–5,1/

8,8–8,1/5,6–5,0/

8,0–7,6/5,3–4,9/

8,9–8,5/6,1–5,6/

4,3–3,9

4,3–3,9

4,9–4,5

5,8–5,3

6,3–6,0

6,8–6,1

6,3–5,9

7,3–6,8

Εκπομπές CO23 σε μικτό κύκλο (g/km)

112–102

112–102

129–117

153–140

167–159

153–140

142–132

162–152

Euro 6/A+

Euro 6/A+

Euro 6/A+

Euro 6/A

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6/C

1

Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
3

4

Βενζινοκινητήρες
E 250
Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων/

Εν σειρά 4

Plug-in-Hybrid
E 300
Εν σειρά 4

E 400 4MATIC
V6

Mercedes-AMG E 43

Mercedes-AMG E 63

Mercedes-AMG E 63 S

4MATIC

4MATIC+

4MATIC+

V6

V8

V8

E 350 e
Εν σειρά 4

Κυβισμός (cm3)

1991

1991

3498

2996

3982

3982

1991

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)

155 (211)/5500

180 (245)/5500

245 (333)/5250–6000

295 (401)/6100

420 (571)/5750–6500

450 (612)/5750–6500

210 (286)/μ.δ.σ*

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)

350/1200–4000

370/1300–4000

480/1200–4000

520/2500–5000

750/2250–5000

850/2500–4500

550/μ.δ.σ.**

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT MCT AMG SPEEDSHIFT MCT
Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

6,9

6,2

5,2

4,6

3,5

3,4

6,2

Τελική ταχύτητα (km/h)

2505

2505

2505

2505

2505

2505

2505

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)
αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος

8,0–7,6/5,3–4,9/

8,8–8,2/5,8–5,2/

10,8–10,5/6,3–5,9/

11,0–10,9/6,8–6,7/

11,7–11,4/7,6–7,3/

11,7–11,4/7,6–7,3/

μ.δ.σ.–μ.δ.σ./μ.δ.σ.–μ.δ./

6,3–5,9

6,9–6,3

7,9–7,6

8,4–8,2

9,1–8,8

9,1–8,8

2,5–2,1***

Εκπομπές CO23 σε μικτό κύκλο (g/km)

142–132

156–144

179–173

192–187

207–199

207–199

57–49

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6/C

Euro 6/D

Euro 6/D

Euro 6/D

Euro 6/A+

Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
3

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

4

1

Σ τοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη
διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 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 το συνδυασμό τροχών/ελαστικών. 3 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να
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Τεχνικά χαρακτηριστικά Estate.
Πετρελαιοκινητήρες
E 200 d

Πετρελαιοκινητήρες
E 220 d

E 220 d 4MATIC

E 350 d

E 350 d 4MATIC

E 220 d 4MATIC All-Terrain E 350 d 4MATIC All-Terrain

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων/

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

V6

V6

Εν σειρά 4

V6

Κυβισμός (cm3)

1950

1950

1950

2987

2987

1950

2987

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)

110 (150)/3200–4800

143 (194)/3800

143 (194)/3800

190 (258)/3400

190 (258)/3400

143 (194)/3800

190 (258)/3400

Ονομαστική ροπή στρέψης (Nm σε σ.α.λ.)

360/1400–2800

400/1600–2800

400/1600–2800

620/1600–2400

620/1600–2400

400/1600–2800

620/1600–2400

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

8,7

7,7

7,8

6,0

6,0

8,0

6,2

Τελική ταχύτητα (km/h)

217

235

233

2505

2505

231

250

1

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)

4,9–4,5/4,4–3,9/

4,9–4,5/4,4–3,9/

5,7–5,3/5,0–4,5/

7,6–7,3/5,1–4,7/

7,9–7,7/5,6–5,4/

5,6–5,5/5,1–5,0/

8,1–8,0/5,8–5,7/

αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος

4,6–4,2

4,6–4,2

5,2–4,9

6,1–5,6

6,6–6,3

5,3–5,2

6,8–6,7

Εκπομπές CO23 σε μικτό κύκλο (g/km)

120–109

120–109

137–126

162–148

174–166

139–137

179–177

Euro 6/A+

Euro 6/A+

Euro 6/A+

Euro 6/A

Euro 6/B

Euro 6/A

Euro 6/C

E 200 4MATIC

E 250

Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
3

4

Βενζινοκινητήρες
E 200
Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων/

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

E 400 4MATIC
V6

Mercedes-AMG E 43

Mercedes-AMG E 63

Mercedes-AMG E 63 S

4MATIC

4MATIC+

4MATIC+

V6

V8

V8

Κυβισμός (cm3)

1991

1991

1991

3498

2996

3982

3982

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)

135 (184)/5500

135 (184)/5500

155 (211)/5500

245 (333)/5250–6000

295 (401)/6100

420 (571)/5750–6500

450 (612)/5750–6500

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)

300/1200–4000

300/1200–4000

350/1200–4000

480/1200–4000

520/2500–5000

750/2250–5000

850/2500–4500

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων

Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων

AMG SPEEDSHIFT MCT

AMG SPEEDSHIFT MCT

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

8,1

8,3

7,2

5,4

4,7

3,6

3,5

Τελική ταχύτητα (km/h)

231

228

243

2505

2505

2505

2505

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)

8,2–7,8/5,6–5,2/

9,0–8,7/6,4–6,0/

8,2–7,8/5,6–5,2/

11,1–10,8/6,6–6,3/

11,1–11,0/7,1–7,0/

12,1–11,7/7,8–7,5/

12,1–11,7/7,8–7,5/

αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος

6,6–6,2

7,5–7,1

6,6–6,2

8,2–7,9

8,6–8,4

9,4–9,1

9,4–9,1

Εκπομπές CO23 σε μικτό κύκλο (g/km)

149–138

168–159

149–138

186–180

197–192

214–206

214–206

Euro 6/B

Euro 6/C

Euro 6/B

Euro 6/C

Euro 6/D

Euro 6/D

Euro 6/D

Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
3

4

υπάρχουν αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. 4 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος.. 5 Ηλεκτρονικός έλεγχος. * Ισχύς συστήματος. ** Ροπή στρέψης συστήματος. *** Κατανάλωση ηλεκτρ. ενέργειας NEDC 14,0–11,5 kWh/100 km, ηλεκτρική αυτονομία
33 km, τελική ταχύτητα ηλεκτρικής λειτουργίας 130 km/h. Κατά την οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από σε σχέση με τις πιστοποιημένες τυποποιημένες τιμές. Οι πραγματικές τιμές επηρεάζονται από πολυάριθμους επιμέρους παράγοντες, π.χ. προσωπικός τρόπος
οδήγησης, συνθήκες περιβάλλοντος και δρόμου. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
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Διαστάσεις Saloon.
971

1051
1468

361

282

1619
2065

1852
2065

722
509

486
502

841

1143

2939
4923

Διαστάσεις Estate.
1005

1061
1475

716
498

486
502

1609
2065

841

954
1805
2005
1175

361

282

1600
1852

819

737

584

1153

2939
4933

Διαστάσεις All-Terrain.
1005

1060
1497
282

1604
1861

716
498

486
502

1610
2065

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

855

820

951
1807
2005
1175

361

2939
4947

737

612

1153
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AVANTGARDE

Βασικός εξοπλισμός

Επενδύσεις και διάκοσμος.
001

301

101

314

Επενδύσεις
601

Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών

001

Ύφασμα Μασσαλία Μαύρο

101

Συνθετικό δέρμα ARTICO Μαύρο1

201

Δέρμα Μαύρο1

214
215

Δέρμα Καφέ Καρυδί/Μαύρο1
Δέρμα Μπεζ Μακιάτο/Μαύρο1

801

Δέρμα νάπα Μαύρο1

301

Συνθετικό δέρμα ARTICO/

811

Δέρμα νάπα Μαύρο1

314

ύφασμα Νόργουιτς Μαύρο
814
Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Νόργουιτς 815
Καφέ Καρυδί/Μαύρο
821

Δέρμα νάπα Καφέ Καρυδί/Καφέ Εσπρέσο1
Δέρμα νάπα Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Εσπρέσο1
Δέρμα νάπα Καφέ Σάγματος/Μαύρο1
Δέρμα νάπα Μπεζ Μακιάτο/Μπλε Ναυτικό1

401

Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Νόργουιτς 824
Μπεζ Μακιάτο/Μαύρο
825
Δέρμα/ύφασμα Βαλένς Μαύρο
851

414

Δέρμα/ύφασμα Βαλένς Καφέ Καρυδί/

854
855

Δέρμα νάπα AMG Καφέ Καρυδί/Μαύρο7
Δέρμα νάπα AMG Μπεζ Μακιάτο/Μαύρο7

415

Καφέ Εσπρέσσο
Δέρμα/ύφασμα Βαλένς Μπεζ Μακιάτο/

861

Δέρμα νάπα AMG Μαύρο4

Καφέ Εσπρέσο

864

554

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Καφέ
Καρυδί/Μαύρο2

865

Δέρμα νάπα AMG Καφέ Καρυδί/Μαύρο5
Δέρμα νάπα AMG Μπεζ Μακιάτο/Μαύρο5

961

Δέρμα νάπα designo δίχρωμο Μαύρο/

555

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Μπεζ
Μακιάτο/Μαύρο2

561

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Μαύρο3

315

Dinamica μαύρο
621

Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών
DINAMICA AMG Μαύρο4

Δέρμα νάπα AMG Μαύρο5

Δέρμα νάπα AMG Μαύρο6

Γκρι Τιτανίου pearl1
975

315

201

Δέρμα νάπα designo δίχρωμο Μπεζ Μακιάτο/
Καφέ Σάγματος1

Διάκοσμος
H56

Βαφή εφέ Ασημί

739

Αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης1, 8 731

Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1, 9

H78

Αλουμίνιο λειασμένο με ανθρακονήματα

H26

Ξύλο μανόλιας flowing lines Καφέ designo1

736

Μαύρο με ανοικτούς πόρους1, 11

με γραμμές λείανσης ανοικτόχρωμο9

H16

Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo1

H09

Ξύλο μελιάς Καφέ με ανοικτούς1, 10

H64

Μεταλλική δομή1

H06

Ξύλο μελιάς Καφέ γυαλιστερό1Ξύλο μελιάς

H73

AMG Carbon

Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Κατ’επιλογή χωρίς επιπλέον χρέωση για τη Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+. 3 Βασικός εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+.
Βασικός εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG E 43 4MATIC. 5 Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG E 43 4MATIC. 6 Βασικός εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG E 63 4MATIC+.
7 Κατ’επιλογή χωρίς επιπλέον χρέωση για τη Mercedes-AMG E 63 4MATIC+.
8 Βασικός εξοπλισμός για την AVANTGARDE Εσωτερικού, την AMG Line Εσωτερικού και τα
μοντέλα Mercedes-AMG. 9 Βασικός εξοπλισμός για το μοντέλο All-Terrain. 10 Βασικός εξοπλισμός για EXCLUSIVE Εσωτερικού. 11 Βασικός εξοπλισμός για designo Εσωτερικού.

214

1
4

215

EXCLUSIVE

AMG Line

Mercedes-AMG
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designo

401

601

621

961

414

811

821

975

Διάκοσμος

415

824

861

H56

739

H78

801

825

554
854
864

H09

H06

736

814

555
855
865

731

H26

H16

H64

815

561
851

H73

Χρώματα
εξωτερικής βαφής.

Ακρυλικές βαφές

105

Βαφές designo1

Μεταλλικές βαφές1

040

197

988

297

149

775

992

799

796

997

996

Ακρυλικές βαφές
040 Μαύρο
149 Λευκό Πολικό
Μεταλλικές βαφές1
197 Μαύρο Οψιδιανού
775 Ασημί Ιριδίου
796 Καφέ Κιτρίνης
890 Μπλε Καβανσίτη
988 Ασημί Αδαμάντινο
992 Γκρι Σελενίτη
997 Πράσινο Καλλαΐτη
Βαφές designo1
297 Γκρι Σελενίτη magno designo
799 Λευκό Αδαμάντινο bright designo
996 Κόκκινο Υάκινθου μεταλλικό designo

1

 ροαιρετικός εξοπλισμός. Για περισσότερες εξατομικευμένες βαφές designo
Π
απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz της περιοχής σας.
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Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz 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 Mercedes-Benz. Κάθε
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα
«Laureus Sport for Good Foundation».

Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 31.01.2017. Μετά την ημερο-

κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα

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

που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησι-

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

μοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη

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

φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησι-

Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

μοποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 0120 · 12-02/0617

