
  Převzetí starého vozu. Kruh se uzavírá. Převezmeme Vaše kupé třídy C zpět po skončení jeho dlouhé životnosti k ekologické likvidaci 
podle směrnice EU o starých vozidlech  1   – ale do té doby je ještě hodně daleko.  

  1    Platí v souladu s předpisy jednotlivých států pro vozidla do 3,5 t celkové přípustné hmotnosti. Vozidla Mercedes-Benz splňují zákonné požadavky na recyklovatelnou 
a zužitkovatelnou konstrukci již několik let. K recyklaci starých vozidel je k dispozici síť odběrných míst a demontážních středisek, které Vaše vozidlo zhodnotí v souladu 
s životním prostředím. Přitom jsou neustále vyvíjeny a zlepšovány možnosti zhodnocení vozidel a dílů. Proto kupé třídy C včas splňuje i budoucí navýšení zákonných 
 recyklačních kvót. Další informace najdete na internetových stránkách www.mercedes-benz.cz  

  K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce této publikace, 22.11.2011, může dojít ke změnám produktu. Konstrukční a tvarové 
změny, odchylky v barevných odstínech a změny rozsahu dodávky ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud jsou 
změny a odchylky s ohledem na zájmy prodejce pro zákazníky přijatelné. Pokud prodejce nebo výrobce k označení objednávky nebo 
 objednaného předmětu koupě použije znak nebo číslo, nelze pouze z tohoto vyvodit žádná práva. Zobrazení mohou obsahovat i příslušenství 
a příplatkovou výbavu, které nepatří ke standardnímu rozsahu dodávky. Barevné odchylky jsou technicky podmíněné. Tato publikace 
je využívána mezinárodně. Informace o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou platné pouze pro Spolkovou 
republiku Německo v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu. Z tohoto důvodu žádejte informace o předpisech a nařízeních platných 
ve Vaší zemi a o posledním stavu těchto předpisů u Vašeho prodejce Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.cz  

  Daimler AG, Stuttgart  BC/MC 6700 · 0350 · 24-01/0112  

  Kupé třídy C.  



  Fascinace.  
  Dynamické kupé, které svým vzhledem předběhlo dobu. 
Uvnitř prostor, který Vám umožní vychutnat si každou 
zatáčku – krásné, sportovní a dokonale funkční. Abso-
lutní požitek z jízdy.
    

    Podpořen silnými motory s funkcí ECO start-stop ve 
standardní výbavě, sportovně naladěným podvozkem 
AGILITY CONTROL se selektivním systémem tlumení 
a elektronickým systémem regulace brzd.  

  Představené modely:  

  C 350 BlueEFFICIENCY     |     Stříbrná palladium metallic     |   Nadpis a od strany 2
    7loukoťová kola z lehké slitiny AMG, kůže v barvě červená flamenco, 
 ozdobné prvky z tmavého kartáčovaného hliníku, sada Sport AMG  

  C 250 CDI BlueEFFICIENCY     |     Bílá diamant BRIGHT metallic     |   od strany 4
    5loukoťová kola z lehké slitiny v barvě stříbrná sterling, umělá černá kůže 
ARTICO, sada Style  

  Na zobrazeních mohou být uvedeny také příslušenství nebo příplatkové výbavy, které nejsou 
součástí standardního rozsahu dodávky.  



  Fakta.  
  Styl a agilita:   BlueEFFICIENCY, vznětové a zážehové 
motory, převodovky a podvozek.
    Pohon a podvozek | od strany 10

    Bezpečnost:   inovativní bezpečnostní systémy zajišťující 
„bezpečnou jízdu“ a zasahující „při nebezpečí a nehodě“.
    Bezpečnost | od strany 16 

    

      Zábava a komfort:   multimediální a asistenční systémy.
    Komfort | od strany 18

    Sportovně agilní:   vrcholný model kupé C 63 AMG 
s motorem V8 a objemem 6,2 litru.
    AMG | od strany 20

    

      Rozmanitost na přání:   standardní a příplatková výbava, 
sady a kola z lehkých slitin.
    Výbavy | od strany 24

    Vzhled a technika:   rozměry, laky a technické údaje.
    Údaje a barvy | od strany 38  
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  Jízda v kupé třídy C je nezapomenutelná. Sedmistupňová automatická převo-
dovka 7G-TRONIC PLUS dostupná v rámci příplatkové výbavy také u čtyřválco-
vých motorů (neplatí pro C 250 BlueEFFICIENCY) takřka vše zařídí sama. Jediný, 
komu to dá zabrat, je Váš otáčkoměr.  

  
Sedm stupňů komfortu.  
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  I jedinečnost se dá stupňovat. To dokazuje pohled na rozsah 
výbavy. Sada Style například podtrhuje výrazný charakter 
vozidla interiérem v kontrastních barvách, ozdobnými prvky 
v klavírovém laku a umělou kůží. Jediné, co ještě překonává 
individualitu interiéru, jsou cíle, ke kterým budete v tomto 
kupé směřovat.  
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  Perfektně Vás doplňuje. 
O sedmý smysl.  

  Kupé třídy C je vždy o kousek dál, než si myslíte. Početné bezpečnostní 
systémy totiž počítají s různými možnostmi a tak Vám pomáhají vyhnout 
se nebezpečným situacím. Například: systém regulace brzd ADAPTIVE 
BRAKE je schopen předvídavě přibrzdit. V případě potřeby je tak možné 
zastavit vozidlo ještě rychleji. Uklidňující nejen pro Váš puls.  



  Kupé třídy C v detailu.  
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  10    Pohon a podvozek    Bezpečnost    Komfort  

  BlueEFFICIENCY – rychleji ze současnosti do budoucnosti.  

  Prostřednictvím společnosti Mercedes-Benz se tech-
nologie budoucnosti dostávají rychleji ke svému cíli: 
na silnici. Do konce roku 2012 Vám nabídneme více 
než 140 modelů s technologiemi BleuEFFICIENCY, 
 které podstatně méně zatěžují životní prostředí. Naše 
inovace v oblasti efektivní mobility a optimalizace 
 procesů v hodnotovém řetězci jsme shrnuli pod pojem 
BlueEFFICIENCY.

    BlueEFFICIENCY – sada efektivních opatření značky 
Mercedes-Benz.   Sestává z komplexních optimalizačních 
prvků na vozidle, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 
U každého modelu jsou kombinovány nejúčinnější 
 motory s inteligentními opatřeními pro aerodynamiku 
a řízení energie té nejnovější generace. Patří sem 
 například funkce ECO start-stop nebo zážehové motory 
BlueDIRECT V6 a V8, které v mnoha konstrukčních 
 řadách snižují spotřebu až o 25 % – při výrazně vyšším 
výkonu.

    

    

BlueTEC – čistý vznětový agregát.   Díky modulárnímu 
systému čištění výfukových plynů je BlueTEC mimo-
řádně čistou technologií. Nejenže zbaví výfukové plyny 
z 95 % částic sazí – také oxidy dusíku jsou zredukovány 
až o 90 %. Zbývá hlavně voda a dusík. 

    HYBRID – inteligentní kombinace zážehového a elek-
trického pohonu.   Elektromotor lze využít ke zrychlení 
stejně jako pro rekuperaci kinetické energie, která 
je ukládána do akumulátoru. Klesne-li rychlost pod 
15 km/h, elektronika navíc vypojí i zážehový motor. 
HYBRID tak má výrazně sníženou spotřebu paliva.

    BlueTEC HYBRID – čistý vznětový agregát kombinovaný 
s elektropohonem.   Spojuje výhody technologií HYBRID 
a BlueTEC: kinetická energie se při brzdění přeměňuje 
v elektrickou energii a v případě potřeby je znovu 
 použita. Technologie BlueTEC zároveň čistí výfukové 
plyny a odstraňuje většinu emisí. Vznětový motor je 
tak ještě účinnější a čistší.

    

Inovativní pohony, které jdou novou cestou: E-CELL 
a F-CELL.   Vyvinuli jsme dva bezemisní motory, které 
jsou v malých sériích vyráběny od roku 2010. F-CELL     
třídy B přitom k výrobě elektrické energie pro elektro-
motor využívá vodík. E-CELL     třídy A zase získává energii 
přímo ze dvou lithium-iontových akumulátorů. 

    A to ještě není vše: v rámci koncepce Design for Envi-
ronment sledujeme celý životní cyklus vozidla a postu-
pujeme od plánování až po recyklaci se zvláštním 
 ohledem na životní prostředí. Kromě toho se podílíme 
na vývoji alternativních pohonných hmot a na výzku-
mech v oblasti vědního oboru bionika. Více informací 
k našim komplexně zaměřeným opatřením najdete 
na internetových stránkách 
www.mercedes-benz.com/blueefficiency  
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  Kupé třídy C BlueEFFICIENCY.  
  Název BlueEFFICIENCY představuje u společnosti Mercedes-Benz perspektivní a hospodárné technologie, stejně jako inovativní sady opatření.  

  Kupé třídy C pracuje díky BlueEFFICIENCY s malou 
spotřebou paliva, neboť je motor, téměř bez povšimnutí 
řidiče, automaticky vypínán například při stání nebo 
dojezdech. Díky inteligentnímu hospodaření s energií 
je tak možné snížit spotřebu vedlejších agregátů. 
 Energetické výdaje jsou navíc sníženy díky pneumatikám 
s optimalizovaným valivým odporem a na základě 
 optimalizované aerodynamiky vozidla.  

   1    Žaluzie chladiče.  
   2    Zdokonalená aerodynamika.  
   3    Optimalizace hmotnosti.   
   4    Optimalizace motoru.  
   5    Inteligentní hospodaření s energií.  
   6    Funkce ECO start-stop (kromě C 63 AMG kupé).  
   7    Informace pro řidiče o stylu jízdy s úsporou energie.  
   8    Pneumatiky se sníženým valivým odporem.  
   9
  

  Vedlejší agregáty řízené s ohledem na úsporu energie 
(čerpadlo posilovače řízení, palivové čerpadlo u vznětových motorů).  

  10    Kompresor klimatizace aktivní pouze v případě potřeby.  

  5  

  6  

  4  

  1  

  3  

  2  

  8  

  9  

  10  

  7  



  12    Pohon a podvozek    Bezpečnost    Komfort  

  Vznětové motory kupé třídy C ztělesňují efektivní, kultivovaný a energický posun kupředu. Při vyšším výkonu mají výrazně nižší spotřebu paliva než konvenční agregáty.  

  Vznětové motory.  

až o 25 %, zatímco spotřeba paliva a emise CO2 se snížily 
až o 23 %. Oba modely jsou navíc vybaveny funkcí ECO 
start-stop a splňují nároky emisní třídy Euro 5.

    

  Čtyřválcové motory.   Vznětové motory využívají řadu 
technických inovací. Výsledek: oproti srovnatelným 
motorům staršího konstrukčního typu je jejich výkon-
nost až o 20 % vyšší – C 220 CDI BlueEFFICIENCY 
 dosahuje výkonu 125 kW, C 250 CDI BlueEFFICIENCY 
150 kW. Zároveň vzrostl točivý moment obou motorů 

    Vrcholných hodnot dosahují tyto vznětové motory 
i díky vstřikovacímu tlaku až 2000 bar. Potřebné množ-
ství paliva je přitom pečlivě dávkováno – základ pro 
hospodárné a přiměřené využití energie.

    Dalším důvodem překvapivého poměru spotřeby 
a výkonu vznětových motorů je jejich optimalizovaná 
konstrukce spalovací komory. Poskytuje ideální pod-
mínky pro co možná nejčistší spalování při nejvyšším 
možném využití energie. Optimalizovaná funkce alter-
nátoru přitom zároveň pomáhá odlehčit motoru, neboť 
je alternátor připojen pouze v případě potřeby. Další 
technologií, která přispívá k odpovědnému požitku z jízdy, 
je přeplňování, které zvyšuje výkon motoru. Dva vyrov-
návací hřídele navíc zajišťují zvýšený komfort chodu.  

  Úctyhodný točivý moment, který je k dispozici již ve spodním rozsahu otáček: 
ideální pro spontánní tah.  
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  C 250 CDI BlueEFFICIENCY  

  Počet ot. (ot./min)    T. moment (Nm)    Výkon (kW)  

  500 Nm    

  150 kW    

  Čtyřválcový vznětový motor je dostupný ve dvou výkonnostních variantách 
(zde jako C 220 CDI BlueEFFICIENCY).  
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  Počet ot. (ot./min)    T. moment (Nm)    Výkon (kW)  

  Zážehové motory.  

  Čtyřválcové motory.   Aktuální generace čtyřválcových 
motorů sleduje vysoký cíl: vyšší výkon a lepší akceleraci 
při nižší spotřebě. Dosahují toho díky technologii 
 BlueEFFICIENCY a dalším optimalizacím. 

    

Výkonnostní potenciál: C 180 BlueEFFICIENCY se sedmi-
stupňovou automatickou převodovkou 7G-TRONIC PLUS 
zrychlí za pouhých 8,9 sekundy z 0 na 100 km/h 
a dosáhne až 223 km/h. C 250 BlueEFFICIENCY dosa-
huje nejvyšší rychlosti 240 km/h a z 0 na 100 km/h 
 dokáže zrychlit za 7,2 sekundy.

  Agilita a hospodárnost v perfektní harmonii – zážehové motory jsou toho důkazem. Jak čtyřválcové, tak šestiválcové motory zaručují vysokou kulturu chodu a nízkou 
 spotřebu paliva.  

    Šestiválcový motor.   Úsporný, čistý a výkonný: C 350 
BlueEFFICIENCY ztělesňuje technologický nástup nové 
generace – směrem k úsporným konceptům pohonu. 
Motor dosahuje maximálního výkonu 225 kW s kombi-
novanou spotřebou 7,0–6,8 l/100 km a zaručuje vozu 
kupé třídy C zrychlení z 0 na 100 km/h již za 6,0 sekund. 
Maximální točivý moment 370 Nm leží ve zvláště 
 širokém pásmu otáček, takže je v každé jízdní situaci 
k dispozici působivá výkonová rezerva.

    Ohromující výkonnost je také výsledkem plynulého 
 nastavení vačkového hřídele, které umožňuje přiměřené 
a přesné využití paliva. Přímé vstřikování benzinu 
 současné generace zajišťuje díky spalování s řízeným 
rozstřikem a piezoelektrickým vstřikovačům nízkou 
spotřebu.  

  Za povšimnutí stojí nejen údaje o výkonnosti: také hodnoty spotřeby 
udávají měřítko.  
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  C 250 BlueEFFICIENCY  
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  150 kW    

  Šestiválec C 350 BlueEFFICIENCY.  



  14    Pohon a podvozek    Bezpečnost    Komfort  

  Převodovky.  
  Optimální tah v každé jízdní situaci zajišťují pro kupé třídy C obě dostupné převodovky.  

  Šestistupňová manuální převodovka.   Šestistupňová 
převodovka v sobě spojuje sportovní a ekonomickou 
jízdu. Dokonale sladěné převody s výkonem motoru 
a zvláště přesné a krátké dráhy řazení dělají z každého 
řazení čirý požitek. Integrovaný ukazatel doporučeného 
převodového stupně, funkce ECO start-stop a ukazatel 
momentální spotřeby navíc přispívají k optimalizaci 
spotřeby paliva a ke snížení emisí. Funkce ECO 
start-stop tak vypíná při stání či dojezdech – například 
na semaforech – motor a opět ho zapne okamžitě se 
 sešlápnutím pedálu spojky nebo aktivací pedálu akce-
lerátoru.

    

      7G-TRONIC PLUS.   K požitku z jízdy z velké části při-
spívá automatická převodka s optimalizovaným výkonem 
7G-TRONIC PLUS. Jejích sedm převodových stupňů 
pro jízdu vpřed umožňují motoru pracovat v optimálních 
otáčkách. Tím dochází k úspoře paliva. Technologie 
převodovky navíc umožňuje řidiči prudce zvýšit rych-
lost vozidla a zažít tak agilitu kupé třídy C v jejím celém 
rozsahu. Při předjíždění nebo v situacích, které vyža-
dují spontánní tah, je navíc možné přeskočit potřebný 
počet převodových stupňů. Stiskem tlačítka jsou volitelné 
jízdní programy „C“ (Komfort) a „S“ (Sport). Ve spojení 
se Sadou Sport AMG a Sadou jízdní 

dynamiky, které jsou součástí příplatkové výbavy, 
je k dispozici dodatečný jízdní režim „M“ pro manuální 
řazení pomocí pádel pod volantem. Převodovka 
7G-TRONIC PLUS je součástí standardní výbavy 
u C 250 BlueEFFICIENCY a C 350 BlueEFFICIENCY; 
u dalších modelů je tato převodovka dostupná 
v rámci příplatkové výbavy.  

  7G-TRONIC PLUS: jedna z více než 18 milionů vyrobených automatických 
převodovek za více než 50 let.  
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  Podvozek.  

  Agilita při zachování vysokého komfortu: podvozek AGILITY CONTROL 
se přizpůsobí každému jízdnímu stylu.  

  Podvozek AGILITY CONTROL   (standardní výbava). 
 Podvozek se selektivním systémem tlumení se dokáže 
automaticky přizpůsobit všem podmínkám na silnici. 
Při slabších nárazech snižuje automaticky ventil na 
každém kole tlumicí sílu a umožňuje větší komfort jízdy. 
Při silnějších nárazech se zvyšuje tlumicí účinek 
 systému a dochází tak ke zvýšení jízdní stability vozidla.

    Sada jízdní dynamiky   (příplatková výbava). Stupňuje 
požitek z jízdy na každé trase. V režimu Sport se vedle 
tvrdosti tlumení mění také reakce pedálu akcelerátoru. 
Odpověď motoru je tak okamžitě cítit. Bez ohledu na 
zvolený jízdní režim se přizpůsobí elektronicky řízený 
systém tlumení každé jízdní situaci nebo stavu vozovky. 
Ještě kvalitnější jízdní požitek zajišťuje tříramenný 
multifunkční volant potažený kůží Nappa s pádly řazení 

(v kombinaci s automatickou převodovkou). Parame-
trické řízení Sport navíc zprostředkovává díky změněné 
reakci řízení a jejímu přímému převodu zvláště spor-
tovní pocit z řízení. Snížený podvozek zajišťuje doda-
tečnou dynamiku při zatáčení ve vyšších rychlostech.  

  Technologie podvozku kupé třídy C umožňuje sportovní zážitek v každé jízdní situaci díky suverénní agilitě.  

  Sada jízdní dynamiky pracuje kromě jiného s podvozkem sníženým o 15 mm.  
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  Bezpečná jízda.  
  Kupé třídy C je vybaveno bezpečnostními systémy, které přispívají k pohodlné každodenní jízdě a pomáhají zvládnout kritické jízdní situace.   

  ATTENTION ASSIST   (součást tříramenného multifunk-
čního volantu s 12 tlačítky). Asistent bdělosti řidiče 
 varuje řidiče nebo mu doporučí přestávku, jakmile se 
ohlásí příznaky únavy. Kontroluje chování řidiče 
a v případě odchýlení od dříve zaznamenaného profilu 
dojde k akustickému a optickému varování. 

    Intelligent Light System s adaptivním asistentem dál-
kových světel a LED světly denního svícení   (příplatková 
výbava). Systém disponuje šesti funkcemi: světlomety 
pro vedlejší komunikace a pro dálnice, rozšířenými 
 mlhovými světly, aktivními adaptivními světlomety, 
 odbočovacími světly a adaptivním asistentem dálkových 
světel. Ten vždy optimálně přizpůsobí sklon potkáva-
cích světel aktuální dopravní situaci. Pokud nejsou 
 zaznamenáni žádní další účastníci provozu, automaticky 
se aktivují dálková světla. Jakmile asistent zaregistruje 
provoz v opačném směru, je osvětlení ztlumeno. LED 
světla zajišťují zvýšenou viditelnost vozu během dne.

tak její následky. Aktivní asistent kontroly mrtvého 
úhlu podporuje řidiče při odbočování a změně jízdního 
pruhu. V případě, že rozezná vozidlo jedoucí v oblasti 
mrtvého úhlu, rozsvítí se varovný trojúhelník ve vnějším 
zpětném zrcátku. Jestliže řidič nereaguje na varovné 
signály, může systém díky automatickému přibrzdění 
jednotlivých kol zabránit možné nehodě. Aktivní asis-
tent jízdy v pruhu varuje řidiče pomocí jemných vibrací 
volantu, jestliže neúmyslně přejede rozpoznané značení 
jízdních pruhů. Pokud řidič nereaguje, jsou jednotlivá 
kola cíleně přibrzďována. Díky tomu je možné vozidlo 
opět uvést zpět do stopy.  

    Koncová LED světla a adaptivní brzdové světlo   
 (standardní výbava). Během nouzového brzdění bliknou 
adaptivní brzdová světla 5krát za sekundu a varují tak 
účastníky provozu za vozidlem. Jestliže dojde k brzdění 
z rychlosti přesahující 70 km/h až do úplného zastavení, 
zapnou se současně varovná světla.

    Sada jízdních asistentů Plus   (příplatková výbava). 
 Tempomat s regulací odstupu DISTRONIC PLUS ovládaný 
stiskem tlačítka pomáhá řidiči udržovat rychlost vozidla 
v rozsahu mezi 0 a 200 km/h, přitom zachovává stano-
vený odstup od vozidla jedoucího před ním a zahájí 
brzdění v případě zjištěné potřeby. Radarem řízený 
systém tak může vozidlo zabrzdit až do úplného zasta-
vení. Předvídavě totiž vytváří potřebný brzdový tlak. 
Jestliže brzdná síla řidiče není dostatečná, dojde k auto-
matickému zvýšení brzdového tlaku. Díky brzdě 
 PRE-SAFE® může systém zahájit maximální brzdění 
cca 0,6 sekundy před případnou nehodou a zmírnit 
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  V nebezpečí a při nehodě.  
  Na cestách se dříve nebo později dostaneme do nebezpečné situace. Pro tento případ byla pro kupé třídy C vyvinuta řada systémů, které umožňují předcházet 
možným nehodám.  

Systém PRE-SAFE®   (příplatková výbava). Preventivní 
systém na ochranu cestujících dokáže předem identifi-
kovat kritické situace a učinit preventivní opatření. 
Při rozpoznané hrozící nehodě se přivřou boční okna, 
sedadlo spolujezdce se sadou Memory se nastaví do 
 pozice, která je pro případ nehody vhodnější, a bezpeč-
nostní pásy se automaticky napnou. Podle výbavy 
 vozidla se navíc přivře střešní okno. 

    Hlavové opěrky NECK-PRO   (standardní výbava). Hlavové 
opěrky NECK-PRO na předních sedadlech se díky 
 senzorům během několika málo milisekund posunou 
dopředu a nahoru. Zmenší se tak prostor mezi hlavou 
a opěrkou, což napomáhá ke snížení rizika zranění 
 krční páteře.

    

  Brzda PRE-SAFE® a BAS PLUS   (součásti příplatkové 
 výbavy Sady jízdních asistentů PLUS). Brzda PRE-SAFE® 
nejprve vizuálně a akusticky varuje řidiče v případě 
 rozeznaného nebezpečí. V této fázi systém BAS PLUS 
zjišťuje brzdový tlak potřebný k zamezení srážky. 
 Pokud brzdná síla řidiče není dostatečná, zvyšuje systém 
automaticky brzdový tlak, a to tak, aby byla co nejlépe 
využita zbývající vzdálenost. Řidič jedoucí za vozidlem 
tak má lepší šance vyhnout se kolizi. 

    Pokud řidič nereaguje na signál, zasahuje brzda 
 PRE-SAFE® pomocí autonomního přibrzdění a znatelně 
tak varuje řidiče. Zároveň systém PRE-SAFE® aktivuje 
ochranná opatření pro případ srážky. V případě, že se 
nedostaví reakce řidiče, může být zahájeno samostatné 
úplné zabrzdění vozidla. Může tak dojít k podstatnému 
snížení rychlosti nárazu a zmírnění dopadů nehody.

    

      Airbagy   (standardní výbava). Kupé třídy C je vybaveno 
početnými airbagy. Ty přispívají během případné neho-
dy k výraznému snížení rizika zranění cestujících. 
Součástí standardní výbavy jsou airbagy řidiče, spolu-
jezdce, boční a pánevní airbagy v přední části vozidla, 
kolenní airbag řidiče a okenní airbagy. V rámci příplat-
kové výbavy jsou dostupné boční airbagy pro zadní 
část vozidla.

    Aktivní přední kapota   (standardní výbava). Aktivní 
přední kapota snižuje nebezpečí zranění chodců a cyk-
listů. Při nárazu se zadní část kapoty motoru pomocí 
pružin zvedne o cca 5 cm nahoru a vytvoří tak dodatečný 
prostor pro deformaci a tedy zmírnění nárazu.  
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  Multimediální systémy.  
  Ke stylové jízdě patří také dobrá zábava a navigace, jež Vás dovede k cíli.
  

  COMAND Online   (příplatková výbava). Multimediální 
systém disponuje barevným displejem s vysokým rozli-
šením a úhlopříčkou 17,8 cm. Funkce systému zahrnují 
rádio, regulaci hlasitosti v závislosti na rychlosti, 
 MUSIC REGISTER s pevným diskem 10 GB a navigaci 
s daty na pevném disku. Další součástí systému je 
 bezplatná aktualizace dat pro evropské mapy, platná tři 
roky od první registrace. Tu nejlepší zábavu zajišťuje 
DVD mechanika, která kromě video a audio DVD pře-
hrává také CD a MP3 soubory. Funkce Online umožňuje 
přístup na internet a k různým mobilním službám 

  Velký displej s technologií TFT zajišťuje optimální zobrazení navigačních 
údajů a zprostředkovává multimediální a webový obsah.  

 Mercedes-Benz prostřednictvím telefonu s internetovým 
připojením. USB vstup a Aux-in vstup, slot pro paměťové 
karty SD a rozhraní Bluetooth  ®   umožňují připojení 
 externích datových nosičů a mobilního telefonu. Systém 
se ovládá pomocí centrální ovládací jednotky a tlačítky 
na tříramenném multifunkčním volantu. Funkce 
 LINGUATRONIC umožňuje hlasové ovládání systému 
COMAND Online.

    Surround sound systém Harman Kardon® Logic 7®   
(příplatková výbava). Surround sound systém s výkonem 

450 W povýší každou Vaši jízdu také na akustický záži-
tek. Dvanáct vysokovýkonných reproduktorů a víceka-
nálová technologie prostorového ozvučení Logic 7® 
 zajišťují dojem třídimenzionálního zvuku. Automatická 
regulace hlasitosti se přizpůsobí aktuální rychlosti jízdy.

    Audio 20 s rozhraním Bluetooth®, USB a Aux-in 
 přípojkou   (standardní výbava). Vedle funkce rádia je 
k dispozici MP3 a CD mechanika. Ovládání probíhá 
přes multifunkční volant a displej s TFT technologií 
a úhlopříčkou 14,7 cm. Pro handsfree je možné mobilní 
telefon připojit přes Bluetooth® technologii. Navíc je 
k dispozici celá řada dalších rozhraní.

    Becker® MAP PILOT   (příplatková výbava). Becker® 
MAP PILOT Vás bezpečně dovede k cíli a splňuje všechny 
požadavky na moderní navigační systémy. Je zabudo-
ván ve schránce spolujezdce a je možné ho jednoduše 
ovládat přes centrální ovládací jednotku a displej 
 systému Audio 20 CD. Díky možnosti stahovat aktualizo-
vané mapové údaje a dalším funkcím ho můžete zcela 
přizpůsobit svým potřebám.    Vše pro vynikající požitek z hudby: Surround Harman Kardon  ®   Logic 7  ®.  
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  Parkovací asistent automaticky vypočítá při rychlosti až do 35 km/h délku 
podélného parkovacího místa.   

  Asistent rychlostního omezení   (součást příplatkové 
 výbavy COMAND Online). Asistent rychlostního omezení 
identifikuje vyznačená rychlostní omezení a zobrazí 
je jako symbol ve sdruženém přístroji a na obrazovce 
navigace v systému COMAND Online. A to tak dlouho, 
dokud omezení rychlosti není zrušeno, nebo je přede-
psáno jiné. Pro tyto účely stále sleduje kamera čelního 
okna prostor před vozidlem. Kamera je schopna najít 
svislé dopravní značky bez ohledu na to, zda je značka 
přikázané rychlosti umístěna podél silnice nebo je inte-
grovaná do rampy dopravního značení nad vozovkou. 
Pro jasnou identifikaci dopravního značení využívá 
systém také údaje digitální silniční mapy navigačního 
systému potřebné pro rozpoznání počátku a výjezdu 
z obce. Zvláště užitečný je asistent rychlostního omezení 
u tras s častým dopravním značením nebo v prostoru 
staveniště.

    Zpětná kamera   (příplatková výbava). Zpětná kamera 
s širokoúhlým objektivem zobrazí na displeji systému 
COMAND Online prostor v těsné blízkosti za vozidlem. 
Zapíná se při zařazení zpátečky a dává tak řidiči větší 

jistotu při couvání na parkovací místo. Zpětná kamera je 
dostupná pouze ve spojení se systémem  COMAND Online.

    PARKTRONIC včetně parkovacího asistenta   (příplatková 
výbava). Podporuje řidiče jak při hledání parkovacího 
místa, tak při parkování. Elektronický systém varuje 
 řidiče pomocí akustických a vizuálních signálů, jakmile 
se vozidlo při manévrování přiblíží k překážce. Navíc 
vyhledává vhodná parkovací místa a poskytne rovněž 
údaje o správném úhlu natočení volantu a bodech 
 otáčení.

    Sada asistentů jízdy v pruhu   (příplatková výbava). 
 Asistent jízdy v pruhu rozpozná podle značení jízdní 
pruh a varuje řidiče prostřednictvím jemných vibrací 
volantu, jakmile hrozí, že neúmyslně opustí svůj jízdní 
pruh. Asistent kontroly mrtvého úhlu kontroluje při 
rychlosti nad 30 km/h pomocí dvou radarových senzorů 
v zadním nárazníku mrtvý úhel a varuje před nebez-
pečnou změnou jízdního pruhu.  

  Asistenční systémy.  
  Cílem kupé třídy C je pohodlně Vás dopravit k cíli. Proto pracuje se systémy, které Vám pomáhají a usnadňují práci v celé řadě dopravních situací – například při parkování, 
na dlouhých cestách pomocí rychlostního omezení nebo v náročných jízdních situacích.  

  Asistent kontroly mrtvého úhlu je součástí příplatkové výbavy Sady pro 
 jízdu v pruhu.  
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  C 63 AMG se projevuje jako 100 % kupé. Jeho připrave-
nost k výkonu je patrná na předním spoileru AMG, 
masce chladiče AMG s chromovanou lamelou, kapotě 
motoru AMG s prolisem, specifických LED světlech 
denního svícení AMG, obložení bočních prahů a zadním 
spoileru s difuzorem. Sportovní výfuk AMG se dvěma 
pochromovanými dvojitými koncovkami zároveň 
 zdůrazňuje nároky na provedení vysokovýkonného kupé 
a neomylně prokazuje, že v tomto modelu Mercedes-Benz 
je pohon AMG. Exteriér je doladěn AMG koly z lehké 
slitiny, které ztělesňují požitek z jízdy a agilitu. Další 
rozsah výbavy je shrnut v následující tabulce.  

  Exteriér C 63 AMG  .

  EXTERIÉR  

  AMG kola z lehké slitiny 5dvouloukoťová, lakovaná v barvě titanové šedi, 
leštěná, s pneumatikami 235/40 R 18 vpředu a 255/35 R 18 vzadu  

  AMG křídlo spoileru na víku zavazadlového prostoru  

  AMG vysokovýkonná brzdová soustava s kotouči o velikosti 360 x 36 mm 
vpředu a 330 x 26 mm vzadu  

  Charakteristické přední rozšířené blatníky s nápisem „6.3 AMG“  

  Koncová světla s technologií LED  

  Styling AMG tvořený předním spoilerem s bočními výdechy a příčnou 
 rozpěrou v černé barvě s vysokým leskem, obložením bočních prahů 
a zadním spoilerem s difuzorem  
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  Interiér C 63 AMG  .
  Zvenku energický, uvnitř stylový. Interiér kupé C 63 
AMG je výsledkem do detailu promyšleného konceptu. 
Již při otevření dveří je patrné na nástupních prazích 
AMG, že toto vozidlo je něco speciálního. Cestující se 
usadí na sportovních sedadlech AMG s čalouněním 
v kombinaci černé umělé kůže ARTICO/DINAMICA nebo 
na přání v designo kůži (jedno- nebo dvoubarevné 
 provedení). Řidič ovládá vozidlo pomocí sportovního 
 volantu AMG Performance s hliníkovými pádly řazení. 
Dokonale ergonomické rozmístění: AMG sdružený pří-
stroj s barevným displejem a ukazatelem AMG start-up. 
Střecha interiéru v černé barvě a AMG sportovní pedály 
dotvářejí sportovní vzhled vozidla.  

  INTERIÉR  

  AMG prahové lišty z kartáčované ušlechtilé oceli  

  AMG sdružený přístroj s barevným displejem vysokého rozlišení a úhlopříčkou 
11,4 cm, včetně funkce RACETIMER a ukazatele AMG start-up  

  AMG sportovní sedadla v provedení černé umělé kůže ARTICO/DINAMICA  

  Asistent bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST  

  Otočný regulátor převodovky pro volbu čtyř jízdních programů 
a funkce  Race-start  

  Ozdobné prvky v klavírovém laku s vysokým leskem  

  Sportovní parametrické řízení AMG  

  Sportovní pedály z kartáčované ušlechtilé oceli s gumovými profi ly  

  Volant AMG Performance v provedení kůže Nappa, v horní a dolní části 
zploštělý, s hliníkovými pádly řazení ve stříbrné barvě   



  Technika C 63 AMG.  
  Jízdu plnou emocí a jízdní dynamiku nejvyšší úrovně zaručuje motor V8 AMG s objemem 6,2 litru a sedmistupňovou sportovní převodovkou AMG SPEEDSHIFT MCT. 
Kupé třídy C přitom vždy nechává na řidiči volbu mezi sportovním a komfortním stylem jízdy.  

    Navíc máte k dispozici v rámci příplatkové výbavy 
 podvozek AMG Performance. Díky nastavení systému 
odpružení a tlumení reaguje podvozek ještě rychleji 
a bezprostředněji a splňuje tak nejvyšší nároky na 
 dynamiku jízdy.

    Sedmistupňová sportovní převodovka 
AMG SPEEDSHIFT MCT.   Vybavena AMG hliníkovými 
pádly řazení pod volantem, čtyřmi jízdními programy a 
funkcí Race-start umožňuje sedmistupňová automatická 
převodovka při zvýšené dynamice jízdy vysokou výkon-
nost. Jízdní programy „S“ (Sport), „S+“ (Sport Plus), „C“ 
(Komfort) a „M“ (Manual) se od sebe liší charakterem a 
rychlostí řazení: u „S“ a „S+“ je změna převodového stupně 
o cca 20 procent, případně až 40 procent rychlejší než 
u jízdního programu „C“ – u jízdního programu „M“ se 
100 milisekundami je dokonce přibližně o 50 procent 
rychlejší. Požadovaný jízdní režim je aktivován stisknu-
tím tlačítka.   

  Motor V8 AMG s objemem 6,2 litru.   Nepřeplňovaný 
vysokootáčkový motor s čistokrevným sportovním 
 charakterem: svislé uspořádání sacích a výfukových 
kanálů a systém variabilního sání ze slitiny hořčíku 
s dvěma integrovanými škrticími klapkami zajišťuje 
dokonalé plnění osmi válců. Na technologickém vrcholu 
je rovněž variabilní nastavení vačkového hřídele, 
 technologie čtyř ventilů, hliníková kliková skříň a LDS 
úprava pracovní plochy válců s malým třením. S výko-
nem 336 kW při 6800 ot./min zapůsobí motor V8 
hnací silou a maximálním točivým momentem 600 Nm 
při 5000 ot./min. Poskytuje ideální předpoklady pro 
 prudké zrychlení v každém rozsahu otáček, neboť 
nad 500 Nm má řidič vždy k dispozici mezi 2000 a 
6250 ot./min. Se sadou AMG Performance je možné 
zvýšit výkon o 22 kW na 358 kW, což umožní zrychlení 
z 0 na 100 km/h za oslnivé 4,3 sekundy.

    AMG sportovní podvozek.   AMG sportovní podvozek 
s AMG koly z lehké slitiny v provedení s 5 dvoulokotěmi 
s pneumatikami 235/40 R 18 vpředu a 255/35 R 18 
vzadu zajišťuje ve spojení se specifickou tříramennou 
přední nápravou se širší stopou, sportovním parame-
trickým řízením AMG a trojstupňovým ESP® charakte-

ristickou dynamiku jízdy a jízdní požitek plný nadšení. 
Sportovní parametrické řazení AMG disponuje ještě 
přímějším převodem a poskytuje tak více přesnosti 
v řízení při vysokých rychlostech. Tvrdé nastavení odpru-
žení a plynových tlumičů a samostatná kinematika 
 náprav sportovního podvozku AMG vedou k optimální 
agilitě v krajních rozsazích a vynikající příčné dynamice. 
Sportovní podvozek AMG tak spojuje dynamiku jízdy 
nejvyšší úrovně s komfortem na dlouhých trasách, jak 
je pro vozy Mercedes-Benz typické – a reprezentuje 
tak charakteristické ctnosti pravého AMG. Pro vysokou 
dynamiku jízdy je speciálně konstruován také elektro-
nický stabilizační program ESP®. Řidiči totiž nabízí volbu 
samostatně určit podporu systému jízdní dynamiky 
 pomocí trojího regulačního nastavení: pomocí funkce 
OF, OF a režimu SPORT-HANDLING. Právě aktivovaný 
režim je zobrazen na centrálním displeji sdruženého 
přístroje AMG. Nejlepší hodnoty zpomalení a  vysokou 
stabilitu zajišťuje vysokovýkonná brzdová soustava AMG 
s velkoryse dimenzovanými, po celé ploše vnitřně 
 chlazenými a perforovanými brzdovými kotouči. Vysoko-
výkonná brzdová soustava AMG vyniká přesným 
 dávkováním, nejkratšími brzdnými drahami a velkou 
stabilitou.

  22    Pohon a podvozek    Bezpečnost    Komfort  



  AMG    Výbavy    Údaje a barvy    23  

  Pro sportovní vzhled C 63 AMG nabízí AMG Perfor-
mance Studio řadu exkluzivních možností – například 
se sadou AMG Performance. Tato sada zahrnuje zvýšení 
výkonu o 22 kW, volant AMG Performance v provedení 
kůže Nappa/Alcantara®, vysokovýkonné kombinované 
brzdy AMG na přední nápravě, křídlo spoileru AMG 
Carbon, červeně lakované třmeny kotoučové brzdy vpředu 
a vzadu a černě lakované potrubí variabilního sání. 
 Navíc nabízí sada AMG Driver’s Package maximální 
rychlost 280 km/h a účast na řidičském tréninku AMG 
Driving Academy. AMG Performance Studio v Affalter-
bachu uspokojí touhu zákazníků po individualizovaných 
vozidlech se speciální příplatkovou výbavou až po 
 výrobu unikátů.  

  AMG Performance Studio.   

  AMG PERFORMANCE STUDIO  

AMG karbonové ozdobné prvky

AMG samosvorný diferenciál zadní nápravy

Koberečky AMG

Nástupní prahy AMG, vpředu bíle osvícené pomocí technologie LED

Podvozek AMG Performance

Sada AMG Carbon pro exteriér (křídlo spoileru a kryt vnějšího zpětného 
 zrcátka z karbonu)

Sada AMG Driver’s Package

Víceloukoťová kola AMG z lehké slitiny v barvě titanové šedi nebo matné 
černé, s pneumatikami 235/35 R 19 vpředu a 255/30 R 19 vzadu



  Standardní výbava | Výběr.  
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  Automatická klimatizace THERMATIC.    Tříramenný multifunkční volant se 4 tlačítky v provedení 
kůže Nappa s perforovanýcm úchopem.  

  Audio 20 CD.  

  Světla denního svícení a mlhová světla.    Sedadla kupé.  

  Koncová LED světla.    Funkce ECO start-stop  .   Přípojka USB a Aux-in.  



  Příplatkové výbavy | Výběr.  
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  Tříramenný multifunkční volant s 12 tlačítky v provedení 
kůže Nappa s perforovaným úchopem.  

  Multimediální systém COMAND Online s hlasovým 
ovládáním LINGUATRONIC.  

  Determální sklo v zadním okně a bočních oknech.    Systém KEYLESS-GO.    Panoramatické střešní okno.  

  Rozhraní pro média.    Sada komfortních funkcí pro zrcátka.    Intelligent Light System s adaptivním asistentem 
 dálkových světel.  
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  Sada Sport AMG, která je součástí příplatkové výbavy, 
propůjčuje kupé třídy C výrazně dynamičtější a atletič-
tější vzhled kombinovaný se zvýšenou sportovní agili-
tou. V případě exteriéru je nutkavá touha po pohybu 
zdůrazněna AMG koly z lehké slitiny v provedení AMG 
Styling se 7 loukotěmi. Sada Sport AMG navíc podtrhuje 
suverénní agilitu díky sportovnímu podvozku a spor-
tovnímu parametrickému řízení.  

  Sada Sport AMG.  

  EXTERIÉR  

AMG kola z lehké slitiny v provedení se 7 loukotěmi a kombinovanými 
 pneumatikami 225/40 R 18 vpředu, 255/35 R 18 vzadu

AMG Styling: přední spoiler, obložení bočních prahů a zadní spoiler

Koncovka výfuku z leštěné ušlechtilé oceli

Snížený sportovní podvozek

Sportovní parametrické řízení

Třmeny kotoučové brzdy s nápisem Mercedes-Benz, perforované 
přední  kotouče
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  Sada Sport AMG, která je součástí příplatkové výbavy, 
propůjčuje interiéru kupé třídy C dodatečný příznak 
dynamiky: řidič ovládá vozidlo pomocí tříramenného 
multifunkčního sportovního volantu, který je v dolní 
části zploštělý, a může volit převodové stupně pomocí 
pádel řazení pod volantem (pouze v kombinaci s auto-
matickou převodovkou). Sportovní parametrické řízení 
přitom podporuje sportovní jízdní chování vozidla. 
Strop interiéru vozidla je čalouněn černou látkou. Pří-
jemným dojmem působí velkorysý sdružený přístroj 
s barevným displejem s úhlopříčkou 11,4 cm a asistent 
bdělosti  řidiče ATTENTION ASSIST, aniž by však roz-
ptylovaly pozornost řidiče. Sportovní interiér je doladěn 
hliníkovými ozdobnými prvky a sportovními pedály 
z kartáčované ušlechtilé oceli a AMG koberečky.  

  INTERIÉR  

Asistent bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST

Černé čalounění interiéru stropu

Černé koberečky s nápisem AMG

Ozdobné prvky z kartáčovaného tmavého hliníku

Pádla řazení pod volantem (jen v kombinaci s automatickou převodovkou) 

Sdružený přístroj s barevným displejem vysokého rozlišení a úhlopříčkou 
11,4 cm

Sportovní pedály z kartáčované ušlechtilé oceli s gumovými profi ly

Tříramenný multifunkční sportovní volant, v dolní části zploštělý, 
s 12 tlačítky, v provedení kůže Nappa s perforovanými úchopy 
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  Program designo nabízí možnost ztvárnit kupé třídy C nadstandardně a zcela dle Vašich představ.  

  designo.  

  Rozsah exkluzivní designo výbavy umožní na přání ztvárnit již tak speciální vůz ještě 
osobitěji. Jednobarevné vybavení se sedadly a područkami v designo kůži a koženými 
středy dveří v charakteristickém designo vzhledu zdůrazňují atmosféru exkluzivnosti 
a vysoké kvality. Není důležité, jestli jde o designo kůži pískovou, černou, porceláno-
vou nebo klasickou červenou. A pokud chcete ještě více podtrhnout individualitu 
 Vašeho kupé: designo nabízí celou řadu dalších možností.

    Dvojbarevné vybavení v designo kůži zdůrazňuje sportovně-dynamickou stránku kupé. 
Dostupné jsou kombinace designo kůže písková/černá, porcelánová/černá a klasická 
červená/černá. Stejně jako u všech ostatních vozidel Mercedes-Benz je v opěradle 
 kovový štítek, který kóduje zvolený materiál a představuje pečlivou ruční práci a 
 individualitu té nejvyšší úrovně. Interiér dotváří rozšířená výbava v černé designo 
kůži, ke které patří kůží potažená horní část přístrojové desky.  
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  Díky sadě Style můžete ještě více zdůraznit sportovně individuální styl interiéru kupé třídy C.  

  Sada Style.  

  Sada Style zahrnuje řadu vysoce kvalitních komponentů 
vybavení v perfektně sladěné kombinaci. Na první 
 pohled zaujme polstrování: jedná se o černou umělou 
kůži ARTICO s kontrastním ozdobným prošíváním 
v barevném odstínu porcelán. Tříramenný multifunkční 

sportovní volant s dvanácti tlačítky je potažen kůží 
dvou barev – spodní část v kůži barevného odstínu por-
celán. Povrch je pro lepší držení perforován. I ozdobné 
prvky důsledně dodržují styl. Područky, vnitřní obložení 
dveří, manžeta řadicí páky, stejně jako středová konzola 

jsou zdůrazněny kontrastním prošíváním v barevném 
provedení porcelán. Koberečky jsou obšity rovněž v barev-
ném odstínu porcelán.   

  Sada Style individualizuje interiér kupé třídy C pomocí řemeslné dokonalosti.
  

  Všechny detaily se spojují v celek: ozdobné prvky se lesknou v provedení 
klavírového laku.  

  Manžeta řadicí páky s kontrastním prošíváním v barevném odstínu porcelán.
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  Čalounění a ozdobné prvky.  

  721  

  ČERNÁ  

  721    Umělá kůže ARTICO/látka  

  OZDOBNÉ PRVKY  

  H80    Černý klavírový lak s vysokým leskem  

  739    Tmavý kartáčovaný hliník  1  

  H06    Dřevo, hnědý matný jasan  1   

  739  

  H80  

  H06    1   Příplatková výbava.  

  Polstrování sedadel v provedení černé umělé kůže 
 ARTICO/látka, které je součástí standardní výbavy, 
 dodává sedadlům kupé dokonalý vzhled. Tříramenný 
multifunkční volant je potažený kůží Nappa. Střecha 
 interiéru je čalouněna látkou v barvě šedá alpaka; 
sloupky A, B a C jsou rovněž v šedé alpace. Přístrojová 
deska a kryt úložného prostoru jsou černé stejně jako 
vnitřní obložení dveří. Ozdobné prvky v černém klaví-
rovém laku vkusně dotvářejí interiér. Na přání jsou 
 ozdobné prvky přístrojové desky, středové konzoly a na 
dveřích dostupné také v provedení tmavého kartáčova-
ného hliníku nebo hnědého matného jasanu.  
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  Polstrování sedadel v provedení černé umělé kůže 
 ARTICO/látka, které je součástí standardní výbavy, 
 dodává sedadlům kupé dokonalý vzhled. Tříramenný 
multifunkční volant je potažený kůží Nappa. Střecha 
 interiéru je čalouněna látkou v barvě šedá alpaka; 
sloupky A, B a C jsou rovněž v šedé alpace. Přístrojová 
deska je rozdělena do barevných odstínů černá a šedá 
alpaka, kryt úložného prostoru je v černé barvě. Prvky 
v černém klavírovém laku vkusně dotvářejí interiér. 
Na přání jsou ozdobné prvky přístrojové desky, středové 
konzoly a na dveřích dostupné také v provedení tmavého 
leštěného hliníku nebo hnědého matného jasanu.  

  739  

  H80  

  H06    1   Příplatková výbava.    728  

  ŠEDÁ ALPAKA  

  728    Umělá kůže ARTICO/látka  

  OZDOBNÉ PRVKY  

  H80    Černý klavírový lak s vysokým leskem  

  739    Tmavý kartáčovaný hliník  1  

  H06    Dřevo, hnědý matný jasan  1  
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  Černé barevné provedení, které je součástí příplatkové 
výbavy, je tvořeno sedadly dle výběru v černé umělé 
kůži ARTICO nebo v černé kůži, s ozdobným prošíváním 
v barvě šedá alpaka. Tříramenný multifunkční volant 
je potažen černou kůží Nappa. Také u vnitřního obložení 
dveří je dodrženo černé provedení. Střecha interiéru je 
čalouněna černou látkou. Sloupky A, B a C stejně jako 
přístrojová deska a kryt úložného prostoru jsou v černé 
barvě. Prvky z tmavého hliníku vkusně dotvářejí inte-
riér vozidla. Na přání jsou dostupné ozdobné prvky pří-
strojové desky, středové konzoly a na dveřích v černém 
klavírovém laku s vysokým leskem nebo hnědém matném 
jasanu.  

  121
    221  

  H80  

  739  

  H06    1   Příplatková výbava.  

  ČERNÁ  

  121    Umělá kůže ARTICO  1  

  221    Kůže  1  

  OZDOBNÉ PRVKY  

  739    Tmavý kartáčovaný hliník  

  H80    Černý klavírový lak s vysokým leskem  1  

  H06    Dřevo, hnědý matný jasan  1  
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  Barevné provedení šedá alpaka, které je součástí pří-
platkové výbavy, je tvořeno sedadly dle výběru v umělé 
kůži ARTICO nebo v kůži šedá alpaka, s ozdobným 
 prošíváním v šedé alpace. Tříramenný multifunkční 
volant je potažen černou kůži Nappa. Také u vnitřního 
obložení dveří je dodrženo provedení šedá alpaka, kryt 
úložného prostoru je v černé barvě. Střecha interiéru 
je čalouněna černou látkou, sloupky A, B a C jsou rovněž 
v černé barvě. Přístrojová deska je barevně rozdělena 
do barevných odstínů černá a šedá alpaka. Prvky 
z tmavého hliníku vkusně dotvářejí interiér vozidla. Na 
přání jsou dostupné ozdobné prvky přístrojové desky, 
středové konzoly a na dveřích v černém klavírovém 
laku s vysokým leskem nebo hnědém matném jasanu.  

  128
    228  

  H80  

  739  

  H06    1   Příplatková výbava.  

  ŠEDÁ ALPAKA  

  128    Umělá kůže ARTICO  1  

  228    Kůže  1  

  OZDOBNÉ PRVKY  

  739    Tmavý kartáčovaný hliník  

  H80    Černý klavírový lak s vysokým leskem  1  

  H06    Dřevo, hnědý matný jasan  1  
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  Barevné provedení béžová Sahara, které je součástí 
 příplatkové výbavy, je tvořeno sedadly potaženými kůží 
v barvě béžová Sahara, s ozdobným prošíváním ve stejné 
barvě a tříramenným multifunkčním volantem potaže-
ným černou kůži Nappa. Také u vnitřního obložení dveří 
je dodrženo provedení v barvě béžová Sahara. Střecha 
interiéru je čalouněna černou látkou. Sloupky A, B a C 
stejně jako přístrojová deska a kryt úložného prostoru 
jsou v černé barvě. Prvky z tmavého hliníku vkusně 
dotvářejí exkluzivní interiér vozidla. Na přání jsou 
 dostupné ozdobné prvky přístrojové desky, středové 
konzoly a na dveřích v černém klavírovém laku s vyso-
kým leskem nebo hnědém matném jasanu.  

  1   Příplatková výbava.  

  H80  

  739  

  H06    235  

  BÉŽOVÁ SAHARA  

  235    Kůže  1  

  OZDOBNÉ PRVKY  

  739    Tmavý kartáčovaný hliník  

  H80    Černý klavírový lak s vysokým leskem  1  

  H06    Dřevo, hnědý matný jasan  1  
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  Barevné provedení červená flamenco, které je součástí 
příplatkové výbavy, je tvořeno sedadly potaženými kůží 
v barvě červená flamenco, s ozdobným prošíváním 
v černé barvě. Tříramenný multifunkční volant je pota-
žený černou kůží Nappa. Také u vnitřního obložení 
dveří je dodrženo provedení v barvě červená flamenco. 
Střecha interiéru je čalouněna černou látkou. Sloupky 
A, B a C stejně jako přístrojová deska a kryt úložného 
prostoru jsou v černé barvě. Prvky z tmavého hliníku 
vkusně dotvářejí interiér vozidla. Na přání jsou dostupné 
ozdobné prvky přístrojové desky, středové konzoly a na 
dveřích v černém klavírovém laku s vysokým leskem 
nebo hnědém matném jasanu.  

  1   Příplatková výbava.  

  H80  

  739  

  H06    237  

ČERVENÁ FLAMENCO

  237    Kůže  1  

  OZDOBNÉ PRVKY  

  739    Tmavý kartáčovaný hliník  

  H80    Černý klavírový lak s vysokým leskem  1   

  H06    Dřevo, hnědý matný jasan  1   
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  Kola.  

  7loukoťová kola z lehké slitiny, s pneumatikami 
195/60 R 16 (standardní výbava pro C 180 
 BlueEFFICIENCY, kód R20) nebo 205/55 R 16 (stan-
dardní výbava pro C 220 CDI BlueEFFICIENCY, kód R75).  

  5dvouloukoťová kola z lehké slitiny, s pneumatikami 
225/45 R 17 vpředu a 245/40 R 17 vzadu.   

  7dvouloukoťová kola z lehké slitiny, s pneumatikami 
205/55 R 16 (příplatková výbava, není dostupné pro 
C 350 BlueEFFICIENCY, kód R27).  

  10loukoťová kola z lehké slitiny, s pneumatikami 
225/45 R 17 (standardní výbava pro 
C 250 CDI BlueEFFICIENCY, C 250 BlueEFFICIENCY 
a C 350 BlueEFFICIENCY, kód 25R).  

  5loukoťová kola z lehké slitiny v barvě stříbrná Sterling, s pneumatikami 225/40 R 18 vpředu a 255/35 R 18 vzadu 
(příplatková výbava, kód R36).  
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  Víceloukoťová kola z lehké slitiny, s pneumatikami 
225/45 R 17 vpředu a 245/40 R 17 vzadu (příplatková 
výbava, kód 56R).   

  5dvouloukoťová AMG kola z lehké slitiny, lakovaná 
v barvě titanové šedi a leštěná, s pneumatikami 
235/40 R 18 vpředu a 255/35 R 18 vzadu (standardní 
výbava pro C 63 AMG, kód 795).   

  Víceloukoťová AMG kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
titanové šedi a leštěná, s pneumatikami 235/35 R 19 
vpředu a 255/30 R 19 vzadu (příplatková výbava pro 
C 63 AMG, kód 788).  

  7loukoťová AMG kola z lehké slitiny, s pneumatikami 
225/40 R 18 vpředu a 255/35 R 18 vzadu (standardní 
výbava u sady Sport AMG, kód 782).  

  5loukoťová kola z lehké slitiny, s pneumatikami 
225/45 R 17 vpředu a 245/40 R 17 vzadu (příplatková 
výbava, kód 639).  

  5dvouloukoťová kola z lehké slitiny, s pneumatikami 
225/40 R 18 vpředu a 255/35 R 18 vzadu (příplatková 
výbava, kód 786).   

  5loukoťová AMG kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
titanové šedi a leštěná, s pneumatikami 235/40 R 18 
vpředu a 255/35 R 18 vzadu (příplatková výbava pro 
C 63 AMG, kód 790).  

  Víceloukoťová AMG kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
matné černé s leštěným okrajem ráfku, s pneumatikami 
235/35 R 19 vpředu a 255/30 R 19 vzadu (příplatková 
výbava pro C 63 AMG, kód 797).  
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  Rozměry.    Laky.  

  Inovativní systém laků od společnosti Mercedes-Benz 
obsahuje jeden z nejlepších čirých laků na automobilo-
vém trhu a rozhodujícím způsobem přispívá k zachování 
hodnoty vozidla. Jeho tajemství spočívá v mimořádně 
husté molekulární struktuře. Díky ní je čirý lak – ať už 
standardní nebo metalický – odolnější a vytváří trvalý 
a viditelně intenzivnější lesk.  

  STANDARDNÍ LAKY   (standardní výbava)  

  040
    590 
    650  

  Černá
    Červená Opál
    Bílá Kalcit  

  METALICKÉ LAKY   (příplatková výbava)  

  183
    197
    497
    755
    775
    792
    890  

  Černá Magnetit
    Černá Obsidián
    Hnědá Kuprit
    Šedá Tenorit
    Stříbrná Iridium
    Stříbrná Palladium
    Modrá Cavansit  

  METALICKÉ SPECIÁLNÍ LAKY   (příplatková výbava)  

  799    Bílá diamant BRIGHT  

  Všechny hodnoty jsou v mm. Zobrazené míry jsou uváděny jako střední a platí pro nezatížená vozidla se standardní výbavou.  

1770
1549

1406

1552
1997 

1278

1335

1372

1443

4590
10552760 775

901

528

320

652

1019

536
506

278



  799  

  890  

  755  

  197  

  183    775  

  650    497  

  METALICKÉ LAKY     STANDARDNÍ LAKY  
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  40    Pohon a podvozek    Bezpečnost    Komfort  

  Technické údaje.  

  1    Údaje podle Směrnice 80/1269/EHS v současném platném znění.     2   Elektronicky regulováno.     3   Udávané hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (Směrnice 80/1268/EHS v současně platném znění). 
Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel.   

  VZNĚTOVÉ MOTORY  

  C 220 CDI BlueEFFICIENCY    C 250 CDI BlueEFFICIENCY  

  Počet válců/uspořádání    4/R    4/R  

  Celkový zdvihový objem (cm  3  )    2143    2143  

  Jmenovitý výkon  1   (kW při ot./min)    125/3000–4200    150/4200   

  Jmenovitý točivý moment  1   (Nm při ot./min)    400/1400–2800    500/1600–1800  

  Zrychlení 0–100 km/h (s)     8,4 (8,1)    7,0 (7,1)  

  Maximální rychlost cca (km/h)     232 (231)    240  

  Velikost pneumatik přední/zadní nápravy    205/55 R 16    225/45 R 17  

  Palivo    Na a    Na a  

  Spotřeba paliva  3   (l/100 km)
    Město
    Mimo město
    Kombinovaná  

  
    6,3–5,6 (6,5–6,1)
    4,3–3,7 (4,6–4,2)
    5,1–4,4 (5,3–4,9)  

  
    6,8–6,2 (6,5–6,1)
    4,6–4,1 (4,6–4,2)
    5,4–4,9 (5,3–4,9)  

  Emise CO  23
   (g/km)     celkem    133–117 (139–128)    143–128 (139–128)  

  Emisní třída    Euro 5    Euro 5  

  Obsah nádrže (l)/z toho rezerva cca    59/8    59/8  

  Objem zavazadlového prostoru (l)    450    450  

  Průměr otáčení (m)    10,84    10,84  

  Pohotovostní hmotnost  4   (kg)     1615 (1630)    1655 (1660)  

  Celková přípustná hmotnost (kg)     2085 (2100)    2125 (2130)  
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  4    Údaje podle Směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, s řidičem 68 kg a zavazadlem 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. 
Příplatková výbava a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem sníží užitečné zatížení.     Hodnoty v závorkách se vztahují na motory s automatickou převodovkou.     Další technické údaje najdete na internetové adrese   www.mercedes-benz.cz  

  ZÁŽEHOVÉ MOTORY  

  C 180 BlueEFFICIENCY    C 250 BlueEFFICIENCY    C 350 BlueEFFICIENCY    C 63 AMG  

  Počet válců/uspořádání    4/R    4/R    6/V    8/V  

  Celkový zdvihový objem (cm  3  )    1796    1796    3498    6208  

  Jmenovitý výkon  1   (kW při ot./min)    115/5000    150/5500    225/6500    336/6800  

  Jmenovitý točivý moment  1   (Nm při ot./min)    250/1600–4200    310/2300–4300    370/3500–5250    600/5000  

  Zrychlení 0–100 km/h (s)     9,0 (8,9)    – (7,2)    – (6,0)    – (4,4)  

  Maximální rychlost cca (km/h)     225 (223)    – (240)    – (250)  2    – (250)  2  

  Velikost pneumatik přední/zadní nápravy    195/60 R 16    225/45 R 17    225/45 R 17    235/40 R 18, 255/35 R 18  

  Palivo    Natural    Natural    Natural    Super  

  Spotřeba paliva  3   (l/100 km)
    Město
    Mimo město
    Kombinovaná  

  
    9,6–9,3 (9,0–8,8)
    5,9–5,2 (5,8–5,1)
    7,3–6,7 (7,0–6,5)  

  
    – (9,1–8,8)
    – (5,7–5,2)
    – (7,0–6,5)  

  
    – (9,6–9,4)
    – (5,6–5,3)
    – (7,0–6,8)  

  
    – (18,2)
    – (8,4)
    – (12,0)  

  Emise CO  2  
3 (g/km)     celkem    169–157 (162–150)    – (163–152)    – (164–159)    – (280)  

  Emisní třída    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5  

  Obsah nádrže (l)/z toho rezerva cca    59/8    59/8    66/8    66/14  

  Objem zavazadlového prostoru (l)    450    450    450    450  

  Průměr otáčení (m)    10,84    10,84    10,84    11,10  

  Pohotovostní hmotnost  4   (kg)     1500 (1520)    – (1550)    – (1615)    – (1730)  

  Celková přípustná hmotnost (kg)     1970 (1990)    – (2020)    – (2085)    – (2160)  



  Převzetí starého vozu. Kruh se uzavírá. Převezmeme Vaše kupé třídy C zpět po skončení jeho dlouhé životnosti k ekologické likvidaci 
podle směrnice EU o starých vozidlech  1   – ale do té doby je ještě hodně daleko.  

  1    Platí v souladu s předpisy jednotlivých států pro vozidla do 3,5 t celkové přípustné hmotnosti. Vozidla Mercedes-Benz splňují zákonné požadavky na recyklovatelnou 
a zužitkovatelnou konstrukci již několik let. K recyklaci starých vozidel je k dispozici síť odběrných míst a demontážních středisek, které Vaše vozidlo zhodnotí v souladu 
s životním prostředím. Přitom jsou neustále vyvíjeny a zlepšovány možnosti zhodnocení vozidel a dílů. Proto kupé třídy C včas splňuje i budoucí navýšení zákonných 
 recyklačních kvót. Další informace najdete na internetových stránkách www.mercedes-benz.cz  

  K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce této publikace, 22.11.2011, může dojít ke změnám produktu. Konstrukční a tvarové 
změny, odchylky v barevných odstínech a změny rozsahu dodávky ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud jsou 
změny a odchylky s ohledem na zájmy prodejce pro zákazníky přijatelné. Pokud prodejce nebo výrobce k označení objednávky nebo 
 objednaného předmětu koupě použije znak nebo číslo, nelze pouze z tohoto vyvodit žádná práva. Zobrazení mohou obsahovat i příslušenství 
a příplatkovou výbavu, které nepatří ke standardnímu rozsahu dodávky. Barevné odchylky jsou technicky podmíněné. Tato publikace 
je využívána mezinárodně. Informace o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou platné pouze pro Spolkovou 
republiku Německo v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu. Z tohoto důvodu žádejte informace o předpisech a nařízeních platných 
ve Vaší zemi a o posledním stavu těchto předpisů u Vašeho prodejce Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.cz  
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  Kupé třídy C.  


