
Třída C.
Kombi.



Nové kombi třídy C.



Velkorysost je dokonalá, pokud se prezentuje ve všech oblastech. Ve strhujícím  
designu, který Vám nedovolí odpoutat zrak. V prostoru, který poskytuje ještě větší 
svobodu pro realizaci Vašich přání.





Váš rovnocenný partner.
Posaďte se a zažijte definici komfortu v podání nového kombi třídy C. S ergonomickým interiérem, 
který je dokonale zaměřen na Vaše potřeby. S inovativní technologií: pomocí touchpadu s vícedoty
kovou senzorikou můžete snadno a intuitivně vyhledat vše, co právě potřebujete z široké multimedi
ální nabídky. Před Vašima očima zobrazí například rychlost, omezení rychlosti nebo navigační pokyny. 





Prostor je opravdovým luxusem. Jeho pojetí u nového kombi třídy C předčí veškerá  
očekávání. Nabízí ještě více místa v zadní části vozu pro vysoký komfort sezení.  
A ještě větší volnost a flexibilitu díky rozdělení opěradla zadních sedadel v poměru  
40/20/40, které lze pohodlně sklopit ze zavazadlového prostoru. Jedinečnou  
atmosféru v interiéru navozuje ambientní osvětlení, které je dostupné v příplatkové  
výbavě.

Na cestách v neobyčejném prostoru.



Mercedes-Benz Intelligent Drive. 
Sytém MercedesBenz Intelligent Drive zahrnuje technologie, které řidiče aktivně podpo
rují a výrazně mu usnadňují jeho činnost. V novém kombi třídy C nabízí příplatková sada 
jízdních asistentů Plus kombinaci těchto inteligentních asistenčních a bezpečnostních 
systémů: DISTRONIC PLUS s asistentem řízení a funkcí Stop&Go Pilot, který podporuje  
řidiče v zachování bezpečné vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu a v udržení vozidla 
uprostřed jízdního pruhu. Brzdový asistent BAS PLUS s funkcí CrossTraffic Assist a brzdy  

PRESAFE®, který dokáže zejména v městském provozu snížit riziko nehod na křižovatkách  
a riziko zadního nárazu či střetu s chodci. Aktivní asistent jízdy v pruzích a aktivní asistent 
hlídání mrtvého úhlu poskytují podporu při neúmyslném opuštění jízdního pruhu nebo změně  
jízdního pruhu, u nichž hrozí nebezpečí kolize s jinými vozidly. A konečně PRESAFE® PLUS 
rozšiřuje preventivní systém na ochranu cestujících PRESAFE® o bezpečnostní opatření při 
hrozícím nárazu zezadu.

1 | Víceúčelová stereokamera. 2 | Radar  
s dlouhým a středně dlouhým dosahem.  
3 | Radar s krátkým dosahem. 4 | Ultrazvukové 
senzory. 5 | Vícerežimový radar.

Stereokamera, radar s krátkým a dlouhým dosa
hem, jakož i senzorika pro výhled do okolí tvoří 
základ četných bezpečnostních a asistenčních 
systémů v novém kombi třídy C. 

IntellIgent DrIve



Mercedes connect me.
Individualizované služby pro zajištění mobility, spojení a servisu jsou sdruženy pod názvem: 
Mercedes me. Jednou ze součástí tohoto nového světa zážitků je služba Mercedes  
connect me, spojení řidiče, vozidla a osobního života. Služby Remote Online promění Váš 
smartphone v dálkové ovládání. Tato služba je k dispozici za příplatek ve spojení s multi
mediálním systémem Audio 20 USB a rovněž jako pevná součást multimediálního systému  
COMAND Online – včetně internetového prohlížeče, navigace s funkcí Live Traffic Informa
tion, MercedesBenz Apps a mnoha dalšími funkcemi. 

Nové kombi třídy C nabízí nejen obzvláště velký zavazadlový prostor, ale také možnosti, jak  
v něm udržet pořádek. Základním prvkem je třídílné opěradlo zadního sedadla. Se svým 
rozdělením v poměru 40/20/40 je dokonale přizpůsobeno pro Vaše aktivity. Prostřední  
část opěradla přitom lze sklopit samostatně. Pro pohodlnější nakládání a vykládání lze 
víko zavazadlového prostoru EASYPACK (příplatková výbava) elektromechanicky otevřít  
a zavřít, a to zcela jednoduše stisknutím tlačítka.

Management zavazadlového prostoru.



Linie AVANTGARDE.Standardní výbava.
Exteriér nové třídy C AVANTGARDE se prezentuje designovými prvky s chromovaným  
a hliníkovým vzhledem. Interiér je vybaven tříramenným multifunkčním volantem čalouně
ným kůží Nappa, sportovními komfortními sedadly, standardně čalouněnými v kombinaci 
umělé kůže ARTICO/tkaniny Norwich, jakož i ozdobnými prvky ze světlého hliníku s podél
ným kartáčováním. Za příplatek jsou k dispozici sedadla čalouněná umělou kůží ARTICO 
nebo pravou kůží a dřevěnými ozdobnými prvky vysoké kvality.

Nové kombi třídy C: MercedesBenz v té nejčistší podobě. Záď má obzvláště čistý a moderní  
tvar. Interiér Vás přivítá novými sedadly, standardním čalouněním tkaninou Aberdeen  
a ozdobnými prvky v černém klavírovém laku. V rámci příplatkové výbavy je v kombinaci 
s komfortními sedadly dostupné čalounění pravou kůží nebo umělou kůží ARTICO v černé  
barvě.



Linie EXCLUSIVE. Linie AMG.
Z každého úhlu pohledu vyzařuje z linie AMG energie v té nejdokonalejší podobě. V exteriéru  
například výrazným sportovním podvozkem se sníženou světlou výškou a velkými koly 
AMG z lehké slitiny. V interiéru sportovními sedadly čalouněnými umělou kůží ARTICO, 
sportovním multifunkčním volantem se zploštělou spodní částí, ozdobnými prvky ze  
světlého hliníku s podélným kartáčováním a sportovními pedály AMG. Za příplatek je Vám  
k dispozici čalounění pravou kůží a další ozdobné prvky vybrané kvality.

Exteriér s trojrozměrnou maskou chladiče s lamelami a svislou příčkou v chromovaném 
vzhledu. Interiér s jednodílnou středovou konzolou (pouze v kombinaci s automatickou 
převodovkou). Sportovní komfortní sedadla jsou ve standardním provedení čalouněna  
v kombinaci umělé kůže ARTICO, mikrovlákna DINAMICA a tkaniny Nottingham, ozdobné 
prvky jsou vyrobeny ze světle hnědého lesklého strukturovaného dřeva lípy. Za příplatek  
je Vám k dispozici čalounění umělou kůží ARTICO, pravou kůží a další exkluzivní ozdob
né prvky.
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linie AvAntgArDe2Standardní výbavaČalounění a ozdobné prvky.

Čalounění

001
018
101
105
115
118
128
131
141
201
215
218
221
225
248
251
267
268
301
318
601
605
628

Tkanina Aberdeen černá
Tkanina Aberdeen šedá crystal/černá
ARTICO1 černá
ARTICO1 béžová silk/hnědá espresso
ARTICO1 béžová silk/černá
ARTICO1 šedá crystal/černá
ARTICO1 šedá crystal/modrá deep sea
ARTICO1 černá2

ARTICO1 černá
Kůže černá2 
Kůže béžová silk/černá
Kůže šedá crystal/černá2

Kůže černá
Kůže béžová silk/hnědá espresso
Kůže šedá crystal/modrá deep sea
Kůže černá
Kůže červená cranberry/černá 
Kůže šedá crystal/černá
ARTICO1/tkanina Norwich černá
ARTICO1/tkanina Norwich šedá crystal/černá 
ARTICO1/DINAMICA3/tkanina Nottingham černá
ARTICO1/DINAMICA3/tkanina Nottingham béžová silk/hnědá espresso
ARTICO1/DINAMICA3/tkanina Nottingham šedá crystal/modrá deep sea

Ozdobné prvky

H07
H09
H24
H80
731
736
739

Dřevo lípy, se strukturou, hnědé, lesklé2

Dřevo jasanu, hnědé, pórovité2

Dřevo lípy, se strukturou, světle hnědé, lesklé
Černý klavírový lak
Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé2

Dřevo jasanu, černé, pórovité2

Hliník, podélně leštěný, světlý

1  Umělá kůže ARTICO. 2 Příplatková výbava. 3 Mikrovlákno DINAMICA.
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Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

040 Černá
149 Bílá polar

Metalické barevné odstíny1

197
755
775
792
796
890
896
988

Černá obsidian
Šedá tenorite
Stříbrná iridium
Stříbrná palladium
Hnědá citrine
Modrá cavansite
Modrá brilliant 
Stříbrná diamond

Barevné odstíny designo1

799
996

designo bílá diamond bright
designo červená hyacinth metalíza

Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Barevné odstíny designo1

1  Příplatková výbava. Informace o dalších speciálních barevných odstínech designo získáte  
u Vašeho prodejce Mercedes-Benz.



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálním platném znění. 2 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v příslušném aktuálním platném znění). Odkaz na směrnici 1999/94/ES  
v aktuálně platném znění: Údaje se nevztahují na jednotlivá vozidla a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 3 Údaj platí pouze v rámci Evropské unie. 4 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 

5  Údaje podle směrnice 70/156/EHS ve znění 2000/40/ES; uvedené hodnoty platí pro vozidla se standardní výbavou a mohou se lišit od zvolené příplatkové výbavy až o 20 litrů. 6 Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost v provozuschopném stavu, palivová nádrž naplněná 
z 90 %, s řidičem, 68 kg, a zavazadly, 7 kg) u vozidel se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem sníží užitečné zatížení. 7 Uvedené rozměry jsou středními hodnotami. Platí pro vozidla se základní výbavou  
a v nezatíženém stavu. Další technické údaje najdete na www.mercedes-benz.cz

vznětOvé MOtOry zážehOvé MOtOry

c 180 Bluetec c 200 Bluetec c 220 Bluetec c 250 Bluetec c 180 c 200 c 250

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Zdvihový objem motoru (cm3) 1598 1598 2143 2143 1595 1991 1991

Jmenovitý výkon1 (kW [k] při ot./min) 85 (116)/ 

3000–4600
100 (136)/ 

3800
125 (170)/ 

3000–4200
150 (204)/ 

3800
115 (156)/ 

5300
135 (184)/ 

5500
155 (211)/ 

5500

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 280/1500–2800 300/1500–3000 400/1400–2800 500/1600–1800 250/1200–4000 300/1200–4000 350/1200–4000

Převodovka 
[automatická převodovka]

6stup. mech.   
[–]

6stup. mech.   
[–]

6stup. mech.   
[7GTRONIC PLUS]

–  
[7GTRONIC PLUS]

6stup. mech.   
[7GTRONIC PLUS]

6stup. mech.   
[7GTRONIC PLUS]

–  
[7GTRONIC PLUS]

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) [automatická převodovka] 11,5 [–] 10,1 [–] 7,9 [7,6] – [6,9] 8,4 [8,7] 7,7 [7,5] – [6,8]

Maximální rychlost cca (km/h) [automatická převodovka] 201 [–] 214 [–] 230 [229] – [241] 223 [221] 235 [233] – [244]

Rozměr pneumatik – přední náprava, zadní náprava 205/60 R 16 205/60 R 16 205/60 R 16 205/60 R 16 205/60 R 16 205/60 R 16 205/60 R 16

Palivo Nafta Nafta Nafta Nafta Super 95 Super 95 Super 95

Spotřeba paliva2 (l/100 km) 
Ve městě [automatická převodovka] 
Mimo město [automatická převodovka] 
Kombinovaná [automatická převodovka]

5,5–5,3 [–] 
4,0–3,7 [–] 
4,6–4,3 [–]

5,5–5,3 [–] 
4,0–3,7 [–] 
4,6–4,3 [–]

5,4–5,2 [5,6–5,3] 
4,0–3,7 [4,1–3,8] 
4,5–4,3 [4,7–4,4]

– [5,7–5,4] 
– [4,2–3,9] 
– [4,8–4,5]

6,9–6,7 [7,1–7,0] 
4,8–4,6 [4,9–4,7] 
5,6–5,4 [5,7–5,6]

7,2–7,0 [7,5–7,0] 
5,0–4,6 [5,0–4,6] 
5,8–5,5 [5,9–5,5]

– [7,6–7,1] 
– [5,1–4,7] 
– [6,0–5,6]

Emise CO2
2 (g/km), kombinovaný provoz  

[automatická převodovka]
119–112  
[–]

119–112  
[–]

115–108  
[121–114]

–  
[124–117]

130–125  
[135–129]

135–128  
[138–128]

–  
[140–130]

Emisní norma3/Emisní třída4  
[automatická převodovka]

Euro 6/A  
[–]

Euro 6/A  
[–]

Euro 6/A+  
[Euro 6/A+]

–  
[Euro 6/A+]

Euro 6/B  
[Euro 6/B]

Euro 6/B  
[Euro 6/B]

–  
[Euro 6/B]

Objem nádrže (l)/z toho rezerva cca (l) 41/7,0 41/7,0 41/7,0 66/7,0 41/7,0 41/7,0 66/7,0

Objem zavazadlového prostoru5 (l) 490–1510 490–1510 490–1510 490–1510 490–1510 490–1510 490–1510

Průměr otáčení (m) 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22

Pohotovostní hmotnost6 (kg) [automatická převodovka] 1550 [–] 1545 [–] 1595 [1615] – [1660] 1470 [1500] 1495 [1525] – [1545]

Přípustná celková hmotnost (kg) [automatická převodovka] 2125 [–] 2120 [–] 2170 [2190] – [2235] 2045 [2075] 2070 [2100] – [2120]

Délka7/šířka včetně zrcátek7 (mm) 4702/2020 4702/2020 4702/2020 4702/2020 4702/2020 4702/2020 4702/2020

Rozvor náprav7 (mm) 2840 2840 2840 2840 2840 2840 2840

Rozchod vpředu7/vzadu7 (mm) 1584/1573 1584/1573 1584/1573 1584/1573 1584/1573 1584/1573 1584/1573



Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo třídy C zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie 
(EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko. 

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. Vozidlo můžete bezplatně 
odevzdat v jednom z těchto zařízení. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů. 

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte na www.mercedes-benz.cz

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu, dne 31. 3. 2014, mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu 
trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny 
nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud používá výrobce, příp. prodejce k označení objednávky nebo k popisu 
nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplat
kové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento katalog může 
obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich  
důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně posledního 
závazného stavu se proto prosím informujte u svého prodejce MercedesBenz. 
www.mercedes-benz.cz
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