
Třída E Kupé



Další ikona.
Vysoce kvalitní diamantová maska chladiče a příplatkové světlomety MULTIBEAM LED jsou 
předzvěstí moderních technologií: v žádném jiném kupé nebude jízda tak dynamická, komfortní 
a bezpečná zároveň. Dokonalé proporce a jasné linie povznášejí design nového kupé třídy E  
na novou úroveň. Z jedinečných technologií činí Masterpiece of Intelligence.





Elegantní střešní linie přechází plynule až k atletické zádi. Vytváří tak moderní, dechberoucí 
vzhled kupé. Spusťte bezrámová okna dveří a zadní boční okna dolů, otevřete panoramatické 
posuvné střešní okno a vychutnejte si jízdu.

Nebudete chtít odtrhnout oči.







V duchu tradice exkluzivních modelů Gran Turismo nabízí nové kupé třídy E jedinečný komfort  
a dostatečný prostor pro čtyři cestující. Ponořte se do moderního luxusu vozu Mercedes-Benz 
obklopeni vysoce kvalitním interiérem zaručujícím nevídaný komfort. Středem pozornosti  
je widescreen cockpit v příplatkové výbavě se dvěma displeji o úhlopříčce 31,2 cm (12,3 palce), 
který Vám otevírá fascinující svět digitálních technologií.

Pozvánka do fascinujícího světa.





Síla.
S přehledem zvládá dynamickou jízdu s neuvěřitelným výkonem v každé jízdní situaci. Nové 
kupé třídy E. Za příplatek je k dispozici vzduchové odpružení AIR BODY CONTROL a pohon 
všech kol 4MATIC, jízdní programy DYNAMIC SELECT jsou již obsaženy ve standardní výbavě.



Aerodynamika. 
Výrazná linie modelu kupé a mohutná záď Vás nadchnou nejen svým vzhledem – jsou 
ztěles něním vynikající aerodynamiky a zaručují tak zdokonalenou účinnost, optimální 
jízdní stabilitu a omezují rušivý hluk větru. S příplatkovým asistentem řízení DRIVE PILOT, 
který Vás podpoří při zrychlení, brzdění a řízení, a to i v zatáčkách, ani nepostřehnete, 
že jste dojeli do cíle. Milník na cestě k autonomní jízdě bez nehod.





E 400 4MATIC.
245 kW (333 k) a 480 Nm, šest válců a dvě turbodmychadla umožňují velmi suverénní 
jízdu. Prostřednictvím jízdních programů DYNAMIC SELECT můžete navíc ovlivnit ode-
zvu motoru – od sportovně přímé až po vyloženě komfortní a účinnou. Pohon všech  
kol 4MATIC se navíc postará o to, že výkon motoru bude téměř bez ztráty přeměněn  
na dopředný tah, i při nepříznivých poměrech na silnici a nepříznivém počasí.

Podvozek a DYNAMIC SELECT.
Podvozek AIR BODY CONTROL s vícekomorovým systémem vzduchového odpružení 
(dostupný v příplatkové výbavě), který je ve vyšší třídě jedinečný, zaručuje v kombinaci 
s plynulou regulací tlumení komfortní rozjezd a jízdní dynamiku na velmi vysoké úrovni. 
Tlumení každého kola se přizpůsobí jízdní situaci a stavu vozovky. Pomocí jízdních pro-
gramů DYNAMIC SELECT lze nastavit podvozek AIR BODY CONTROL, stejně jako 
charakteristiku motoru a řízení, pro komfortní nebo sportovní jízdu. 



COMAND Online.
Příplatkový systém COMAND Online splní jakákoliv přání, která se týkají informací,  
navigace a komuni kace. Ohromí Vás zobrazení na velkém barevném displeji o úhlopříčce 
31,2 cm s vysokým rozlišením. A navigace na pevném disku Vás dovede pomocí funkce 
Live Traffic Information1 – dopravní informace v reálném čase – rychle do cíle. Komplexní 
propojení smartphonu navíc umožní pohodlný přístup k mnoha osobním údajům.

Soundsystem Burmester®.
Za příplatek dostupný Surround Soundsystem Burmester® High-End 3D: 23 speciálně 
koncipovaných reproduktorů, 25 kanálů zesilovače s celkovým výkonem až 1450 W  
a technologie vyvinuté exkluzivně pro toto vozidlo zaručují neobyčejný a fascinující 
prostorový zvuk – Burmester®.

1  Tři měsíce zdarma; celkem tříleté bezplatné období je k dispozici pouze v kombinaci se zřízením uživatelského účtu Mercedes me a také  
po odsouhlasení všeobecných a zvláštních uživatelských podmínek.



AVANTGARDE. EXTERIÉR

Dynamický přední nárazník s chromovanými ozdobnými prvky a nasávacími 
otvory s mřížkou

Diamantová maska chladiče s černými piny, chromovaným rámečkem,  
integrovanou hvězdou Mercedes a lamelou typickou pro model kupé

Ozdobná lišta spodní linie oken a rámy oken v leštěném hliníku

10paprsková kola z lehké slitiny 43,2 cm (17 palců) (velký obr.); za příplatek např. 
kola z lehké slitiny 48,3 cm (19 palců), lakovaná v barvě šedá tremolite, leštěná

Zadní nárazník se dvěma integrovanými koncovkami výfuku

Podvozek AGILITY CONTROL se selektivním systémem tlumení a sníženou 
světlou výškou

INTERIÉR

Kompaktní sedadla kupé s horizontálním prošíváním

Čalounění syntetickou kůží ARTICO/tkaninou Norwich v černé barvě

Tříramenný multifunkční sportovní volant čalouněný černou kůží nappa,  
s tlačítky dotykového ovládání a galvanizovanými řadicími pádly

Ozdobné prvky ze světlého hliníku se strukturovaným broušením

Spodní hrany bočních oken a střední výplně dveří s měkkým povrchem, černé

Moderně a nadčasově se v každém detailu prezen-
tuje standardní výbava AVANTGARDE Exteriér.  
Patří k ní velká kola z lehké slitiny, diamantová mas-
ka chladiče s černými piny i designové prvky  
v chromu a hliníku. Snížený podvozek AGILITY 
CONTROL zdůrazňuje spor tovní vzhled vozu. 



Linie AMG. EXTERIÉR

Přední nárazník AMG s chromovaným ozdobným prvkem

Prahové nástavce AMG 

Zadní nárazník AMG s difuzorem s chromovanou ozdobnou lištou

5dvoupaprsková kola AMG z lehké slitiny 48,3 cm (19 palců), lakovaná v barvě 
šedá titanium, leštěná (malý obr.); za příplatek např. vícepaprsková kola AMG  
z lehké slitiny 50,8 cm (20 palců)

Diamantová maska chladiče s chromovanými piny, integrovanou hvězdou 
Mercedes a lamelou v barvě matná stříbrná iridium s chromovaným dekorem

Zadní nárazník s dekorem difuzoru v černé barvě

INTERIÉR

Čalounění syntetickou kůží ARTICO/mikrovláknem DINAMICA v černé barvě

Tříramenný multifunkční sportovní volant čalouněný černou kůží nappa,  
se zploštělou spodní částí (pouze společně s kombinacemi interiéru v černé 
barvě)

Horní díl přístrojové desky v syntetické kůži ARTICO v barvě černá s ozdobným 
prošitím

Sportovní pedály AMG z kartáčované ušlechtilé oceli s protiskluzovou úpravou 
v černé barvě

Koberečky AMG v černé barvě s nápisem „AMG“

Ambientní osvětlení se 64 barevnými odstíny

Typické znaky AMG propůjčují této linii sportovní 
vzhled a exkluzivitu. V interiéru nadchnou multi-
funkční sportovní volant se zploštělou spodní částí, 
čalounění syntetickou kůží ARTICO/mikrovlák-
nem DINAMICA v černé barvě, sportovní pedály 
AMG, koberečky AMG a ambientní osvětlení. 
Sportovní vzhled exteriéru podtrhují kola AMG  
z lehké slitiny a styling AMG.
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Čalounění a ozdobné prvky.

Čalounění

201
204
205
211
215
297
301
601
801
805
811
815
895
897
951
955

Kůže, černá, s horizontálním prošíváním1, 2

Kůže, hnědá saddle/černá, s horizontálním prošíváním1

Kůže béžová macchiato/hnědá espresso, s horizontálním prošíváním1

Kůže, černá, s příčným prošíváním1

Kůže béžová macchiato/modrá yacht, s horizontálním prošíváním1

Dvoubarevná kůže, červená classic/černá, s příčným prošíváním1

Syntetická kůže ARTICO/tkanina Norwich, černá, s příčným prošíváním2, 3

Syntetická kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA, černá, s příčným prošíváním4

Kůže nappa, černá, s horizontálním prošíváním1, 2

Kůže nappa, béžová macchiato/hnědá espresso, s horizontálním prošíváním1

Kůže nappa, černá, s příčným prošíváním1

Kůže nappa, béžová macchiato/modrá yacht, s horizontálním prošíváním1

Kůže nappa, dvoubarevná, bílá deep/černá, s příčným prošíváním1

Kůže nappa, dvoubarevná, červená classic/černá, s příčným prošíváním1

designo kůže nappa, černá/šedá titanium pearl, s prošíváním diamond5

designo kůže nappa, béžová macchiato/červená Titian, s prošíváním diamond5 

Ozdobné prvky

H40
H64
H01
H05
H06
736
H16
H26

Ozdobné prvky ze světlého hliníku se strukturovaným broušením3, 4

Ozdobné prvky se strukturou kovu1

Ozdobné prvky ze světle hnědého lesklého dřeva senu1

Ozdobné prvky ze světle hnědého pórovitého dřeva jilmu1, 6

Ozdobné prvky z hnědého lesklého dřeva jasanu1

Ozdobné prvky z černého pórovitého dřeva jasanu1, 7

designo klavírový lak, flowing lines, černý1

designo dřevo magnolie, flowing lines, hnědé1

1  Příplatková výbava. 2 Ve standardní výbavě obložení stropu v barvě šedá. 3 Standardní výbava pro AVANTGARDE Interiér. 4 Standardní výbava pro linii AMG Interiér.
5  Příplatková výbava pro linii AVANTGARDE a AMG Interiér. 6 Standardní výbava v kombinaci s výbavou designo Interiér, kód 955. 7 Standardní výbava v kombinaci  
s výbavou designo Interiér, kód 951.

AVANTGARDE
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Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Barevné odstíny designo1Barevné odstíny.

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

Standardní barevné odstíny

040
149

Černá
Bílá polar

Metalické barevné odstíny1

197
296
775
890
989
992

Černá obsidian
Stříbrná aragonite
Stříbrná iridium
Modrá cavansite
Zelená emerald
Šedá selenite

Barevné odstíny designo1

799
996

designo bílá metalíza diamond bright
designo červená metalíza hyacinth



Vznětový motor Zážehové motory

E 220 d E 200 E 300 E 400 4MATIC

Uspořádání/počet válců R/4 R/4 R/4 V/6

Zdvihový objem motoru (cm3) 1950 1991 1991 2996

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 143 (194)/3800 135 (184)/5500 180 (245)/5500 245 (333)/5250–6000

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 400/1600–2800 300/1200–4000 370/1400–4000 480/1600–4000

Převodovka 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 7,4 7,8 6,4 5,3

Nejvyšší rychlost (km/h) 242 240 2502 2502

Rozměr pneumatik – přední náprava 225/55 R 17 225/55 R 17 225/55 R 17 245/45 R 18

Rozměr pneumatik – zadní náprava 225/55 R 17 225/55 R 17 225/55 R 17 245/45 R 18

Palivo Motorová nafta Super 95 Super Plus 98 Super Plus 98

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Ve městě
Mimo město
Kombinovaná

5,1–4,5
4,2–3,7
4,6–4,0

8,4–7,9
5,7–5,0
6,7–6,0

8,9–8,4
5,9–5,3
7,0–6,4

11,2–11,0
6,7–6,4
8,4–8,1

Emise CO2 
3 (g/km), kombinovaný provoz 119–106 151–136 160–147 189–183

Emisní norma4/emisní třída5 Euro 6/A+ Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/D

Objem nádrže (l)/z toho rezerva (l) 50/7,0 50/7,0 66/7,0 66/7,0

Objem zavazadlového prostoru6 (l) 425 425 425 425

Pohotovostní hmotnost7/užitečné zatížení (kg) 1735/565 1655/535 1685/545 1845/515

Přípustná celková hmotnost (kg) 2300 2190 2230 2360

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 595/2009 v aktuálním platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Uvedené hodnoty o spotřebě paliva a emisích CO2 byly zjištěny na základě 
předepsaného postupu měření (§ 2 č. 5, 6, 6a výnosu o osobních vozidlech (označení spotřeby energie) v aktuálním platném znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům 
srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Údaje jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Odlišnosti dle zemí jsou možné. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. Platí pouze pro Spolkovou 
republiku Německo. 6 Údaje podle směrnice 2007/46/ES v aktuálním platném znění. 7 Údaje k pohotovostní hmotnosti podle směrnice 92/21/ES v aktuálním platném znění (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová 
nádrž naplněná na 90 %, včetně řidiče, 68 kg, a zavazadla, 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení. Další 
technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

To nejlepší pro motor:
originální motorové oleje Mercedes-Benz.

Technické údaje.



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce této publikace dne 17. 8. 2016 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, nevyplý-
vají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které 
nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován meziná-
rodně. Informace o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou 
republiku Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích  
a jejich důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.cz

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 0419 · 24-00/1216

Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše kupé třídy E 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 vozu co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek.  
V jednom z těchto zařízení můžete své vozidlo bezplatně odevzdat. Tím významně přispějete k uzavření recyklačního 
cyklu a k ochraně přírodních zdrojů. 

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte  
na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů nadace „Laureus Sport for Good Foundation“.
Od založení nadace roku 2000 podporuje Mercedes-Benz cíle a hodnoty tohoto celosvětově všeobecně prospěšného 
programu: pomocí sociálních sportovních projektů zlepšovat život znevýhodněným nebo nemocným dětem a mladistvým. 
Laureus se stal jednou ze základních součástí společenské odpovědnosti Mercedes-Benz. Každý nový Mercedes  
je proto vyslancem těchto hodnot. Koupí vozu Mercedes podporujete nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.


