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Poutavé a osvobozující.
Kupé a kabriolet třídy C.

Jak intenzivní může být v dnešní době zážitek z jízdy? Jaké emoce vyzařuje  
inteligence? Podlehněte kouzlu dechberoucích, smyslných tvarů automobilu.  
Nechte se přesvědčit nejdůmyslnějšími technologiemi, jaké jsme kdy vyvinuli:  
vzduchové odpružení AIRMATIC a inteligentní jízdní asistenční systémy. Vychutnejte  
si kupé a kabriolet třídy C.

OKAMŽITÉ INFORMACE. 

Seznamte se s novým kupé a kabrioletem třídy C na Vašem iPadu®.  
Katalog Mercedes-Benz s mnoha doplňkovými obsahy je v podobě aplikace  
k dispozici zdarma v internetovém obchodě iTunes Store®. 
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22 | Mercedes-Benz třídy C kabriolet C 220 d 4MATIC 
Metalíza designo bílá diamond bright
5dvoupaprsková kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě šedá 
Himalaya, leštěná, černá plátěná střecha, čalounění  
kůže v barvě hnědá saddle/černá, ozdobné výplně interiéru 
černý klavírový lak/hliník broušený se strukturou

60 | Mercedes-AMG C 63 S kupé
Metalíza designo bílá diamond bright
5dvoupaprsková kovaná kola AMG Performance, lakovaná 
v barvě matná černá, s leštěným límcem ráfku, sada  
AMG Night, sada AMG carbon exteriér I + II, čalounění kůže 
nappa AMG v barvě červená pepper/černá, ozdobné vý-
plně interiéru AMG carbon/hliník broušený se strukturou

70 | Mercedes-AMG C 63 S kabriolet
Metalíza designo bílá diamond bright 
5dvoupaprsková kovaná kola AMG Performance, lakovaná  
v barvě matná černá, s leštěným límcem ráfku, sada  
AMG Night, sada AMG carbon exteriér I + II, čalounění 
kůže nappa AMG v barvě bílá platinum pearl/černá,  
ozdobné výplně interiéru AMG carbon/hliník broušený  
se struk turou

Přehled představených vozidel:

2 | Mercedes-Benz třídy C kupé C 300
Metalíza šedá selenite
Linie AMG, vícepaprsková kola AMG z lehké slitiny, pano-
ramatické posuvné střešní okno, čalounění kůže v barvě 
hnědá saddle/černá, ozdobné výplně interiéru černé póro-
vité dřevo jasanu/hliník broušený se strukturou

10 | Mercedes-Benz třídy C kupé C 250 d 4MATIC
Metalíza designo červená hyacinth
5dvoupaprsková kola AMG z lehké slitiny, panoramatické 
posuvné střešní okno, čalounění kůže v barvě porcelain/
černá, ozdobné výplně interiéru černý klavírový lak/hliník 
broušený se strukturou

16 | Mercedes-Benz třídy C kabriolet C 400 4MATIC
Metalíza stříbrná iridium
Linie AMG, vícepaprsková kola AMG z lehké slitiny, černá 
plátěná střecha, čalounění kůže v barvě červená cran-
berry/černá, ozdobné výplně interiéru černé pórovité dřevo 
jasanu/hliník broušený se strukturou

Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou  
součástí standardní dodávky.
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Dychtivé.
Kupé třídy C – atraktivní vzhled vyvolává ryzí emoce. Dominantu tvoří 
výrazná příď se specifickou diamantovou maskou chladiče. Plynulé  
linie a muskulaturní tvary přecházejí s energickým pnutím do zádi vozu. 
Autentické, energické, úchvatné.
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Symbol dokonalých proporcí: plochá koncová LED světla tvoří dominantu široké  
a agilní zádě kupé třídy C. Progresivní siluetu pravého kupé dotváří  bezrámové  
dveře s volnými vnějšími zpětnými zrcátky. Jen stěží od něj odpoutáte zrak. Touha 
zažít jízdu v kupé třídy C je však silnější.
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Svůdné.
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Vše je přizpůsobeno Vašim potřebám. Umístění přístrojů je dokonalou  
kompozicí – ovládání je zcela intuitivní. Za příplatek dostupný head-up displej 
 promítá nejdůležitější informace do Vašeho zorného pole. Podle výbavy  
vozidla zde uvidíte rychlost jízdy, omezení rychlosti nebo navigační pokyny.  
Zobrazení se vznáší dva metry před Vašima očima nad kapotou motoru.
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Na úzkých serpentinách i v rychlých zatáčkách: integrální sedadla 
kupé nabízejí perfektní boční držení a sportovní vzhled se zářivými 
 barvami. S ohledem na nízkou polohu sezení jsou vnější zpětná 
 zrcátka umístěná přímo na bezrámových dveřích, což představuje 
 typický designový prvek kupé.
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Další zrychlení tepu  
Vašeho srdce.
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Na vrcholu stoupání konečně můžete vydechnout. Náhle zadržíte dech. Váš pohled 
klouže po exkluzivním vzhledu kvalitního interiéru – od dynamicky tvarované  
středové konzoly až k ovládacím prvkům a ozdobným výplním interiéru ve stříbrném 
chromu. Ruce hladí vybrané materiály příjemné na dotek. Pak uchopíte tříramenný 
multifunkční volant a jízda serpentinami pokračuje.



13



14



15

Čekají Vás intenzivní zážitky  
365 dní v roce.
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Nekonečná fascinace.
Linie kabrioletu třídy C jsou projevem jedinečného stylu a vzbuzují silné emoce. Ještě intenzivnější 
je však zážitek z jízdy: příplatkové výbavy jako pohon všech kol 4MATIC nebo vzduchové odpružení 
AIRMATIC přináší strhující dynamiku. Tu si nejlépe vychutnáte s otevřenou, plně automatickou 
plátěnou střechou a s unikátními výbavami, jakými jsou automatický systém AIRCAP nebo vyhří-
vání v oblasti krku a šíje AIRSCARF: vychutnejte si kabriolet třídy C.
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Stále v pohybu.
Již při prvním pohledu na nový kabriolet třídy C je zřejmé, že se jedná o vůz jako stvořený 
pro dynamickou jízdu. Výrazné linie na kapotě motoru jasně určují směr: vpřed. Velké 
 otvory pro přívod vzduchu a světlomety LED High Performance ve standardní výbavě sebe-
vědomě dotváří celkový vzhled.
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Jízda s otevřenou střechou odhaluje  
exkluzivní interiér.

Interiér, který díky sportovním sedadlům s integrovanými opěrkami hlavy a nízké poloze sedadel 
přináší velmi intenzivní a zároveň kultivovaný zážitek z jízdy s otevřenou střechou na každém  
kilometru. Komfort interiéru zdokonalují prvotřídní příplatkové výbavy jako kožená sedadla odráže-
jící sluneční paprsky, špičkový Surround soundsystem Burmester® a Mercedes me connect  
pro digitální propojení.
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Zhluboka se nadechnout.
Dopřejte si na cestách letní počasí v každém ročním období. S automa-
tickým systémem AIRCAP a vyhříváním oblasti krku a šíje AIRSCARF  
budete mít za příplatek k dispozici ty nejdůmyslnější funkce kabrioletu. 
Zážitek z jízdy s otevřenou střechou si můžete nerušeně vychutnat  
téměř za každého počasí. A pokud se bude schylovat k dešti, můžete plně 
automatickou plátěnou střechu zavřít a znovu otevřít až do rychlosti  
50 km/h.



23

A zatajit dech.
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Cesta je volná, výkonné motory suverénně nabírají rychlost. Při vjíždění do zatáčky se kabriolet třídy C téměř  
nenaklání, zachovává si mimořádnou jízdní i směrovou stabilitu. Jeho působivá trakce a suverenita se projeví  
i při nepříznivém stavu vozovky. Takovou dynamiku dokáže jen stěží něco zadržet, neboť tento vůz je vybaven  
nejmodernějšími systémy pohonu a podvozku: pohon všech kol 4MATIC, vzduchové odpružení AIRMATIC  
a jízdní programy DYNAMIC SELECT – sada technologií, která je pro tuto třídu unikátní.

Užijte si na cestách adrenalin bez hranic. 
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Dokonale vzájemně sladěné materiály a barvy podtrhují sportovní charakter. Vybírejte z exkluzivních 
barevných kombinací čalounění, jako například antireflexní kůže v barvě hnědá saddle/černá nebo 
porcelain/černá, designo kůže nappa v barvě červená Bengal/černá, a mnoha prvotřídních ozdobných 
výplní interiéru. Kokpit je kolem řidiče koncipován jako opravdový „Driver’s Car“. Obložení dveří  
a zadních bočních stěn se plynule prolínají a podtrhují dynamický charakter vozu. 

Víc než jen kokpit: 
volná scéna.
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Náš svět ve Vašich rukou.
www.mercedes.me – zde se točí vše kolem Vás. Poznejte svět servisních služeb, nabídek a novinek, 
které fascinujícím způsobem usnadní a obohatí Váš život. A přitom samy přijdou až k Vám – v digitální 
podobě. Tak se z našeho světa stane Váš svět.
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Všechny naše služby konektivity a mobility a mnoho dalších fascinujících nabídek najdete na jednom 
místě: Mercedes me. Přihlaste se bezplatně ještě dnes a svět Mercedes-Benz se jednoduše stane  
Vaším světem: na Vašem počítači nebo laptopu a na cestách prostřednictvím tabletu, chytrého telefonu 
nebo chytrých hodinek. Protože se Váš život neustále mění, i my neustále zdokonalujeme naše služby. 
Připojte se nyní: www.mercedes.me/welcome

Chcete se nechat inspirovat nejen online? Obchody Mercedes me Vás nadchnou po celém světě, 
například v Pekingu, Moskvě a Hamburku.

Digitální život může být úžasně jednoduchý.
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Mercedes me connect Vás spojí s Vaším vozidlem – a Vaše 
vozidlo s celým světem. Rozsáhlé a komfortní služby konek-
tivity Vás podporují v otázkách týkajících se Vašeho vozidla 
a zaručují větší bezpečnost, digitální propojení a v nepo-
slední řadě fascinující zážitek z jízdy. Dobrý pocit, že jste  
i během jízdy neustále ve spojení. K Mercedes me connect 
náleží základní služby, které mohou automaticky zajistit po-
moc v případě poruchy nebo nehody, a také vzdálené  
služby online – možnost, jak provést nastavení vozidla 
prostřednictvím chytrého telefonu – a mnoho dalšího.

Mercedes me inspire Vám nabízí zkušenosti značky  
a možnost inspirativního dialogu. Chceme se s Vámi podělit 
o naše nápady a rádi si poslechneme, který Vás zaujal. 
Chceme Vám pokaždé nabídnout ta nejlepší řešení. Proto 
zde naleznete například komunitu a také další nabídky  
a zážitky, které se netýkají jen automobilů, ale různých 
akcí, cestování a životního stylu.

1 Podle dostupnosti na trhu.

Mercedes me move nabízí přístup k inteligentnímu řešení 
mobility: car2go je průkopnickým a špičkovým produktem 
na světovém trhu v oblasti free floating carsharing, aplikace 
mobility moovel spojuje nabídky různých poskytovatelů 
služeb pro zajištění mobility a vyhledá tak optimální cestu 
z bodu A do bodu B. Pomocí aplikace mytaxi si můžete 
objednat taxi, v reálném čase sledovat jeho příjezd a poho-
dlně provést platbu. Mercedes-Benz Rent Vám nabízí  
vozidlo pro každou příležitost pro krátkodobý nebo dlou-
hodobý pronájem u partnera Mercedes-Benz ve Vašem 
okolí. Přes Blacklane si můžete objednat limuzínu s řidičem, 
díky aplikaci FlixBus budete moci podniknout cenově  
výhodnou a pohodlnou cestu dálkovým autobusem šetrnou 
k životnímu prostředí.

Mercedes me assist Vám značně usnadní údržbu Vašeho 
vozidla. Prostřednictvím této služby můžete pohodlně  
online vyhledat partnery Mercedes-Benz ve Vašem okolí 
a dohodnout si termín servisní prohlídky. Digitální servis-
ní zpráva Vás neustále informuje o provedených servisních 
úkonech. Tato zpráva Vám bude k dispozici online již  
následující den po provedení údržby. Kromě aktuální servis-
ní zprávy si můžete prohlédnout a v případě potřeby vy-
tisknout také kompletní historii servisních úkonů a servisní 
inter valy Vašeho vozidla.

Mercedes me finance Vám nabízí různé možnosti, jak zís-
kat automobil svých snů. Prostřednictvím Mercedes-Benz 
Financial Services spolu s Vámi nalezneme optimální řešení 
leasingu, financování nebo pojištění, které bude ideálně 
sladěno s Vašimi potřebami. Naše leasingové produkty Vám 
nabízí možnost jezdit vždy v nejnovějším modelu vozi-
dla a přitom zůstat maximálně flexibilní, protože neplatíte 
za koupi, ale pouze za používání, čímž získáte atraktivní 
měsíční splátky. Naše nabídky financování Vám umožní za-
platit Váš nový vůz Mercedes-Benz způsobem, který bude  
v souladu s Vaším osobním finančním plánováním. Prostřed-
nictvím zvolené výše splátek a sjednané doby platnosti 
smluvního vztahu přitom společně rozhodujete o výši Vaší 
měsíční splátky. Naše individuální pojistná řešení posky-
tují spolehlivou ochranu Vašemu rozpočtu i Vašemu vozidlu. 
Po uzavření smlouvy můžete své finanční návrhy spravovat 
pohodlně online.1
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Náš servis: dokonale sladěný s Vaším Mercedesem.
Získáváte více než jen automobil: něco neocenitelného, exkluzivní partnerství s Mercedes-Benz. To Vám přináší 
bezstarostnost, bezpečí a nezávislost. Jinými slovy: dobrý pocit z jízdy vozem Mercedes-Benz.

1  Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Doba platnosti se prodlužuje s každým provedeným servisem u autorizovaného servisního partnera Mercedes-Benz vždy do příštího předepsaného termínu – 
maximálně po dobu 30 let od první registrace. 2 Při volání ze zahraničí mohou vzniknout náklady za roaming.

To nejlepší pro Váš Mercedes. Nikdo nezná Váš Mercedes 
lépe než naši zkušení specialisté v autorizovaných servisech 
Mercedes-Benz. Rozsáhlá nabídka servisu a vysoké nároky 
na kvalitu zaručují, že bude Vaše vozidlo ve špičkovém 
stavu. Také spoléháme výhradně na pravidelně testované 
originální náhradní díly Mercedes-Benz.

To nejlepší pro Vás. Bezstarostnou jízdu od prvního kilo-
metru Vám nabízí servisní smlouvy Mercedes-Benz ušité 
na míru. Přitom budete těžit z výhod dlouhodobé jistoty plá-
nování, trvalé kontroly nad náklady díky pevným měsíčním 
splátkám a transparentnosti nákladů. A budete optimálně 
chráněni před dodatečnými náklady za servisní služby. 

m ZÍSKEJTE NYNÍ VÍCE INFORMACÍ 

Všechny informace o servisních smlouvách Mercedes-Benz naleznete 
na adrese www.mercedes-benz.cz – nebo si můžete nechat vypracovat 
individuální nabídku od svého partnera Mercedes-Benz.

To nejlepší pro Vaši mobilitu. S řešením mobility  
Mercedes-Benz Mobilo1 budete bezstarostně jezdit po celé 
Evropě – i v případě poruchy, nehod, drobných poškození 
nebo vandalismu. Neboť se službou Mobilo máte mimo jiné 
nárok na pomoc přímo na místě, náhradní vozidlo, odtažení 
vozidla nebo nocleh v hotelu. Služba Mobilo je poskytována 
v prvních dvou letech po první registraci a může být pro-
dloužena při každém servisu u autorizovaného servisního 
partnera až na dobu 30 let. Kdykoliv budete potřebovat 
naši pomoc, volejte zdarma v rámci celé Evropy  
00800 1 777 77772.
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Čím by byl motoristický sport bez Mercedes-Benz?
První vůz, který zvítězil v automobilových závodech, byl poháněn motorem Daimler. První Mercedes 
byl závodním automobilem – legendární Stříbrný šíp. Účast společnosti Mercedes-Benz má v moto-
ristickém sportu velkou tradici. Motoristický sport má na naši značku a na každé vozidlo s hvězdou 
dodnes velký vliv. Zažijte tuto jedinečnou historii, jako by se odehrála včera: v muzeu Mercedes-Benz 
ve Stuttgartu. 

m ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ 

Zažijte to, co již více než 130 let hýbe světem, a podnikněte 
výlet do historie automobilu v muzeu Mercedes-Benz. Na 
16 500 m2 Vás čeká více než 1500 exponátů, mezi nimi takové 
unikáty jako nejstarší dochovaný Mercedes z roku 1902 
nebo legendární Gullwing. Vítejte v místě inovací:
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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m ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ 

Zažijte fascinaci Formule 1 v multimediální podobě. 
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

Čím by byl Mercedes-Benz bez motoristického sportu?

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, sezóna 2016.

3. června 1934 se při mezinárodním závodu Eifelrennen na Nürburgringu zrodil legendární Stříbrný 
šíp. Tato legenda dnes znovu ožívá: v roce 2016 vyhrává závodní tým MERCEDES AMG PETRONAS 
potřetí za sebou mistrovský titul pro konstruktéry a mistrovský titul pro jezdce Formule 1 s 19 vyhra-
nými závody z celkových 21. Ve spektakulárním finále v pouštní metropoli Abú Zabí si Nico Rosberg 
zajišťuje svůj první titul mistra světa ve voze Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid. Úspěch značky se projevuje 
i mimo trať: každý ujetý metr je hybnou silou pro vývoj materiálů odlehčené konstrukce či hybridní 
technologie v sériové výrobě.
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Kupé a kabriolet třídy C jsou poháněny mistrovskými kousky z řad spor-
tovních pohonů. Model C 300 poskytuje výkon 180 kW (245 k).  
Konstrukce s optimalizovanou hmotností s výfukovým turbodmychadlem 
se stará o sníženou spotřebu a nepatrné emise – přitom nabízí  
výrazně vyšší výkon a točivý moment oproti předchozí generaci motorů.

MOTORY

Benzin

C 180 s výkonem 115 kW (156 k) a maximálním točivým momentem 250 Nm

C 200 s výkonem 135 kW (184 k) a maximálním točivým momentem 300 Nm

C 200 4MATIC s výkonem 135 kW (184 k) a maximálním točivým momentem 300 Nm

C 250 s výkonem 155 kW (211 k) a maximálním točivým momentem 350 Nm

C 300 s výkonem 180 kW (245 k) a maximálním točivým momentem 370 Nm

C 400 4MATIC s výkonem 245 kW (333 k) a maximálním točivým momentem 480 Nm

Motorová nafta

C 220 d s výkonem 125 kW (170 k) a maximálním točivým momentem 400 Nm

C 220 d 4MATIC s výkonem 125 kW (170 k) a maximálním točivým momentem 400 Nm

C 250 d s výkonem 150 kW (204 k) a maximálním točivým momentem 500 Nm

C 250 d 4MATIC s výkonem 150 kW (204 k) a maximálním točivým momentem 500 Nm  
(pouze kupé)

Motory. 
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Převodovka 9G-TRONIC.
Sportovní jízdní výkony, nenucený komfort a moderní účinnost – to jsou 
vlastnosti, kterými kupé a kabriolet třídy C přesvědčí v každé situaci. 
Podle použitého motoru je devítistupňová automatická převodovka 
9G-TRONIC nabízena ve standardní nebo v příplatkové výbavě. Rychlá, 
sotva postřehnutelná změna převodových stupňů umožňuje maximální 
spontánnost a agilitu. Převodovka může navíc při podřazování pře-
skočit jednotlivé převodové stupně, což nabízí možnost energického 
zrychlení.

Pohon všech kol 4MATIC.
Kdo jednou zažije komfort, dynamiku a zejména bezpečnost jízdy pohonu 
všech kol, nechce se jich už vzdát. Při energickém zrychlení, plynulé 
jízdě vpřed nebo na kluzké vozovce: výhody se projeví téměř v každé 
jízdní situaci.

Stálý pohon všech kol 4MATIC zlepšuje trakci a jízdní stabilitu 
permanentním rozdělováním síly mezi přední a zadní nápravu v poměru 
45 : 55 – zejména při zhoršeném stavu vozovky. Obzvláště kompaktní 
lehká konstrukce optimalizuje účinnost a agilitu.
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DALŠÍ MOŽNOSTI PODVOZKU

Kombinace vzduchového odpružení AIRMATIC s ovladačem systému DYNAMIC 
SELECT umožňuje přizpůsobení zážitku z jízdy Vašim požadavkům. Krátkým stisk-
nutím lze vyvolat pět různých jízdních programů – komfortní, sportovní, velmi 
sportovní a hospodárný. Možné je také zcela individuální nastavení. Zvolený jízdní 
program se zobrazí ve sdruženém přístroji a na media displeji. 

Díky tužšímu nastavení odpružení a tlumení umožňuje sportovní podvozek  
se sportovním přímým řízením – jako sportovní varianta podvozku AGILITY 
 CONTROL – dynamičtější styl jízdy. Selektivní pasivní systém tlumení navíc 
 poskytuje vysoký komfort.

Sada jízdní dynamiky AIRMATIC.
Zažijte agilitu v nejčistší podobě a jedinečnou radost z jízdy: s podvozkem AGILITY CONTROL speciálně vyvi-
nutým pro zvýšený komfort jízdy a vynikající jízdní dynamiku. Tyto vlastnosti jsou ještě výraznější s příplatkovou 
sadou jízdní dynamiky AIRMATIC. Vzduchové odpružení s plynule nastavitelným systémem tlumení pracuje 
zcela automaticky. Tlumení se na každém kole přizpůsobuje aktuální jízdní situaci a stavu vozovky.

Po krátkém stisknutí ovladače systému DYNAMIC SELECT dojde ke změně nastavení. Parametry, jako 
charakteristika motoru, podvozku (v kombinaci s příplatkovou sadou jízdní dynamiky AIRMATIC) a řízení, 
jsou přitom přizpůsobeny zvolenému jízdnímu programu. Ve spojení s automatickou převodovkou 9G-TRONIC 
se změní také vlastnosti řazení. Pět programů nabízí dopředný tah podle Vašich požadavků. Od nastavení 
pro optimalizovanou spotřebu přes velmi komfortní až po agilní. Nebo lze zvolit velmi sportovní vlastnosti 
v režimu „Sport+“, které se pak vyznačují progresivní charakteristikou řízení, sportovním tuhým naladěním 
podvozku a změněnými okamžiky řazení. 
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Na cestě k jízdě bez nehod. Mercedes-Benz Intelligent Drive. 

MERCEDES-BENZ INTELLIGENT DRIVE

Stereokamera, radar s krátkým a dlouhým dosa-
hem a komplexní senzorika tvoří základ pro četné 
bezpečnostní a asistenční systémy v kupé  
a kabrioletu třídy C. 

1 | Víceúčelová stereokamera. 2 | Radar s dlou-
hým a středně dlouhým dosahem. 3 | Radar  
s krátkým dosahem. 4 | Ultrazvukové senzory. 
5 | Vícerežimový radar. 6 | 360° kamera. 

Mercedes-Benz Intelligent Drive poskytuje podporu ve všech situacích. S klidem a rozvahou sleduje situaci. Zasahuje, je-li to nezbytné.  
Jinak se drží zpátky. Toto suverénní chování je součástí příplatkové sady jízdních asistentů Plus: kombinace inteligentních asistenčních  
a bezpečnostních systémů, která dokáže řidiče podpořit a výrazně mu usnadnit činnost. Adaptivní tempomat Distance Pilot 
DISTRONIC s funkcí Steering Pilot podporuje řidiče při udržování bezpečného odstupu od vozidla jedoucího vpředu a při jízdě uprostřed 
jízdního pruhu. Aktivní brzdový asistent Active brake assist s funkcí Cross-Traffic Assist může zejména v městském provozu snížit  
riziko nehod na křižovatkách, riziko nárazu zezadu či kolizí s chodci. Aktivní asistent jízdy v pruzích a aktivní asistent hlídání mrtvého 
úhlu nabízejí podporu při neúmyslném opuštění jízdního pruhu nebo při změně jízdního pruhu, u nichž hrozí nebezpečí kolize s ostatními 
vozidly. A konečně PRE-SAFE® PLUS rozšiřuje systém preventivní ochrany cestujících PRE-SAFE® system o ochranná opatření při 
hrozícím nárazu zezadu. 
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m BEZPEČNOSTI NENÍ NIKDY DOST

V Mercedes-Benz TechCenter najdete informativní animační filmy téměř 
ke všem bezpečnostním technologiím.
http://techcenter.mercedes-benz.com 

JSME TU PRO VÁS

Pokud budete na cestách potřebovat pomoc, můžete zdarma kontaktovat 
službu Mercedes-Benz Service24h dostupnou na telefonním čísle 
00800 1 777 7777. Integrovaná telematická služba Mercedes-Benz 
Contact Vás může – v případě propojení s mobilním telefonem –  
dokonce automaticky spojit s naším zákaznickým centrem a odeslat 
důležité informace o vozidle a Vaší poloze. 

BEZPEČNÁ JÍZDA 

Standardně dodávaný asistent bdělosti řidiče ATTENTION 
ASSIST dokáže zvýšit bezpečnost jízdy obzvláště na  
dlouhých trasách a při nočních jízdách. Na základě předem 
určeného profilu chování řidiče dokáže rozpoznat typické 
známky únavy a nepozornosti a vizuálně a akus ticky ho 
varovat před hrozícím mikrospánkem.

PŘI NEBEZPEČÍ 

Aktivní asistent jízdy v pruzích dokáže rozpoznat neúmy-
slné opuštění jízdního pruhu, varovat řidiče vibracemi  
volantu a jednostrannými brzdnými zásahy přispět k navrá-
cení vozidla do původního jízdního pruhu. 

Aktivní asistent hlídání mrtvého úhlu zviditelňuje jeden 
z největších zdrojů nebezpečí v silničním provozu. Při 
změně jízdního pruhu tak například dokáže řidiče varovat 
a jednostrannými brzdnými zásahy přispět k odvrácení 
hrozící kolize. 

Aktivní asistent jízdy v pruzích a aktivní asistent hlídání 
mrtvého úhlu jsou součástí příplatkové sady jízdních  
asistentů Plus. 

Standardně dodávaný Aktivní brzdový asistent Active 
brake assist varuje řidiče vizuálně při příliš malém odstupu 
od vozidla jedoucího vpředu nebo v případě stojící pře-
kážky. Při rozpoznání nebezpečí kolize může podpořit brzdění 
řidiče a autonomně snížit rychlost, pokud řidič nereaguje. 

Za příplatek dostupný preventivní systém ochrany cestují-
cích PRE-SAFE® system dokáže již v předstihu rozpoznat  
kritické jízdní situace a při hrozícím nebezpečí provést 
preventivní opatření na ochranu cestujících. Patří sem napří-
klad reverzibilní předepnutí bezpečnostních pásů nebo  
automatické zavření otevřených bočních oken. 

PŘI NEHODĚ

V případě čelní srážky s chodcem nebo cyklistou lze u mnoha 
modelových variant nadzvednout aktivní přední kapotu 
(ochrana chodců). Díky zvětšení vzdálenosti od agregátů  
v motorovém prostoru vznikne dodatečný prostor pro  
deformaci, což umožní dřívější zachycení sil působících  
při nárazu a zmírnění rizika zranění. 

PO NEHODĚ

Pokud dojde k nehodě, může se automaticky vypnout 
motor, dále mohou být aktivována varovná směrová 
světla a nouzové osvětlení interiéru a odjištěno centrální 
zamykání. Nakonec dokáže integrovaný systém nouzo-
vého volání Mercedes-Benz odeslat údaje o poloze a důle-
žité informace o vozidle prostřednictvím GPS. 

Dobrý pocit z jízdy s vozem Mercedes-Benz. 
Jako první výrobce automobilů na světě jsme vyvinuli komplexní koncepci bezpečnosti. Pro zabránění nehodám, optimální reakci na nebezpečí a zmírnění následků nehod. Jak pro osoby 
cestující ve voze Mercedes-Benz, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.
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Systém COMAND Online a služby  
Remote Online.
Aktuální informace, všestranná komunikace a nejlepší zábava: multimediální 
systémy kupé a kabrioletu třídy C Vás budou rozmazlovat zcela podle 
Vašich přání. Příplatkový systém COMAND Online nabízí například navigaci 
v reálném čase, přístup k internetu a prvotřídní hudební zážitek. Vzdálené 
služby Remote Online zajistí, že budete prostřednictvím smartphonu neu-
stále v kontaktu s Vaším vozidlem – například díky funkci vyhledání polohy  
vozidla a dálkové zamknutí a odemknutí dveří.

Pro ovládání systému COMAND Online stačí jednoduchá gesta – pomocí 
touchpadu s vícedotykovou senzorikou. K porozumění Vašim poža-
davkům potřebuje jeden či dva dotyky Vašich prstů, krátké přejetí nebo 
roztažení prstů. Dokonce dokáže rozpoznat ručně napsané znaky, a to 
písmena i číslice. 

COMAND Online. Navigace, telefon, audio, video, internet – pomocí tohoto systému ovládání  
a zobrazení dostupného za příplatek má řidič přímý přístup k těmto a mnoha dalším funkcím.  
Zobrazení je barevné a ve vysokém rozlišení na velkém media displeji s úhlopříčkou 21,3 cm (8,4 palce). 
Ovládání pomocí nového touchpadu s vícedotykovou senzorikou je jednoduché a intuitivní.

Audio 20 CD s touchpadem. Tento za příplatek dostupný multimediální systém v sobě spojuje zábavu, 
informace a komunikaci. Audio 20 CD s připojením k internetu, rádiem, dvojitým tunerem, přehrá-
vačem CD a velkým media displejem o úhlopříčce 17,8 cm (7 palců) umožňuje také síťové propojení 
s mobilními přístroji přes Bluetooth®. 

Příplatkový head-up displej promítá do zorného pole řidiče důležité informace jako rychlost a podle 
výbavy také omezení rychlosti, navigační pokyny a asistenční systémy. Zobrazení se vznáší přibližně 
dva metry před řidičem nad kapotou motoru. 
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PŘÍPLATKOVÉ VÝBAVY PRO JEDINEČNÝ KOMFORT JÍZDY S OTEVŘENOU STŘECHOU 

Při otevřené plátěné střeše snižuje automatický systém AIRCAP víření vzduchu v interiéru i pro 
cestující v zadní části vozu. Po stisknutí spínače AIRCAP se vysune aerodynamická lamela z čelního 
okna a větrný štít umístěný za opěrkami hlavy zadních sedadel. 

Plně automatická komfortní akustická plátěná střecha se vyznačuje vícevrstvou konstrukcí  
ze zvukově izolačních a tlumivých materiálů. Splňuje nejpřísnější požadavky na komfort prostředí  
a hlučnost. Komfortní akustická plátěná střecha je dostupná v černé, tmavě modré, tmavě hnědé  
a tmavě červené barvě.

Vyhřívání v oblasti krku a šíje AIRSCARF pro řidiče a spolujezdce umožňuje jízdu s otevřenou 
střechou i při nízkých teplotách. Teplý vzduch proudící z otvorů v opěrkách hlavy vytvoří kolem krku 
a šíje řidiče a spolujezdce neviditelný šál. Požadovanou teplotu lze nastavit ve třech stupních.

Prvotřídní akustika. 
Za příplatek dostupný Surround soundsystem Burmester® dopřeje kvalitní 
poslech i těm nejnáročnějším posluchačům: vychutnejte si mimořádně  
vyvážený zvukový zážitek, který je výsledkem kompozice 13 vysoce výkonných 
reproduktorů, funkce prostorového zvuku, devítikanálového zesilovače 
DSP a výstupního výkonu 590 wattů. 

Aby byly rušivé vnější zvuky omezeny na minimum, je pro kabriolet třídy C 
dostupná komfortní akustická plátěná střecha, která poskytuje zvukový 
komfort téměř na úrovni kupé třídy C. Pro kvalitní hudební zážitek i při nej-
vyšších rychlostech.



45



46



47

EXTERIÉR

Diamantová maska chladiče s černými piny a lamelou v barvě matná  
stříbrná iridium

Světlomety LED High Performance (pouze kabriolet)

Koncová LED světla se čtyřmi horizontálními LED světelnými pásy

Bezrámové dveře s integrovanými vnějšími zpětnými zrcátky

Ozdobný prvek z leštěného hliníku

Snížený podvozek AGILITY CONTROL

10paprsková kola z lehké slitiny s pneumatikami 225/50 R 17

INTERIÉR

Integrální sedadla kupé, resp. kabrioletu a samostatná sedadla v zadní části vozu

Automatický podavač bezpečnostního pásu (kabriolet; pro kupé za příplatek)

Tříramenný multifunkční volant v černé kůži

Ozdobné výplně interiéru v černém klavírovém laku

Sklápěcí opěradla zadních sedadel

Čalounění syntetická kůže ARTICO/tkanina Norwich černé barvy 

Čalounění stropu tkanina v barvě šedá crystal

Plně automatická plátěná střecha v černé barvě (kabriolet)m ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ

Kompletní standardní výbavu naleznete v ceníku, který si můžete  
prohlédnout také online.

Kupé a kabriolet třídy C se vyznačují estetickým vzhledem 
již z výroby – diamantovou maskou chladiče s černými 
piny, koly z lehké slitiny 43,2 cm (17 palců) a mnoha dalšími 
prvky.

Přesvědčivá kvalita  
standardní výbavy.
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Linie AMG. INTERIÉR

Čalounění syntetická kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA černé barvy 

Tříramenný multifunkční sportovní volant se zploštělou spodní částí, černá 
kůže, výrazně tvarovaná oblast úchopu

Sdružený přístroj se dvěma kruhovými přístroji ve tvaru tubusu 

Ozdobné výplně interiéru černé pórovité dřevo jasanu/hliník broušený  
se strukturou

Sportovní pedály AMG z kartáčované ušlechtilé oceli 

Čalounění stropu černá tkanina 

Sada osvětlení interiéru pro příjemnější atmosféru a vyšší bezpečnost

EXTERIÉR

Styling AMG sestávající z předního nárazníku AMG, bočních prahových nástavců 
AMG a zadního nárazníku AMG 

5paprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná v barvě šedá titanium, leštěná, 
s pneumatikami 225/45 R 18 vpředu a 245/40 R 18 vzadu 

Za příplatek: vícepaprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná v barvě šedá  
titanium, leštěná, s pneumatikami 225/40 R 19 vpředu a 255/35 R 19 vzadu

Diamantová maska chladiče s chromovanými piny a integrovanou hvězdou 
Mercedes

Sportovní podvozek se sportovním přímým řízením

Výfukový systém se dvěma viditelnými koncovkami výfuku pevně integrovanými  
v nárazníku 

m AMG V NEJČISTŠÍ PODOBĚ

Seznamte se s fascinací AMG od strany 58. 

AMG. Nejsportovnější zkratka pro dynamický vzhled.  
Z každého úhlu pohledu vyzařuje energická linie AMG  
v té nejdokonalejší podobě. 
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DALŠÍ PRVKY PŘÍPLATKOVÉ VÝBAVY 

Se svými velkými skleněnými plochami vytváří panoramatické posuvné 
střešní okno v interiéru kupé třídy C obzvláště světlé a příjemné prostředí.

LED Intelligent Light System zajišťuje nejlepší možný rozhled z vozidla:  
s variabilní distribucí světla, funkcí aktivního osvětlení zatáček, silničními 
světly, dálničními světly, světly pro odbočování, rozšířenými mlhovými světly, 
dynamickou regulací sklonu světlometů a modrým uvítacím osvětlením. 

Parkování a manévrování pozpátku je díky zpětné kameře pro couvání výrazně 
snazší a bezpečnější. Zpětná kamera se automaticky zapne při zařazení  
zpátečky a zobrazí řidiči na media displeji okolí za vozidlem pomocí dynamic-
kých naváděcích křivek.

Dokonalé prostředí: za příplatek dodávané ambientní osvětlení navozuje díky 
příjemnému tlumenému světlu a osvětleným prahovým lištám v celém interiéru 
jedinečnou atmosféru. Na výběr jsou k dispozici tři různé barvy a pět stupňů jasu.

Komfortní a individuální přizpůsobení polohy sedadla a opěrky hlavy umožňuje 
elektricky nastavitelné sedadlo řidiče/spolujezdce s pamětí. Díky této 
funkci lze uložit a kdykoli znovu vyvolat nastavení až pro tři osoby. 

Aktivní parkovací asistent PARKTRONIC usnadňuje jak vyhledávání parkova-
cího místa, tak samotné parkování a výjezd z parkovacího místa. Automaticky 
navádí vozidlo na parkovací místa a přitom převezme za řidiče řízení i brzdění.

Více světla a útulnější atmosféra. Vyšší bezpečnost  
a komfort. Výraznější styl a větší pohodlí. To vše je  
možné – s příplatkovými výbavami pro kupé a kabriolet 
 třídy C.

Inspirativní příplatkové 
výbavy. 
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Sada Style zahrnuje četné dokonale vzájemně sladěné 
výbavy pro další podtržení sportovního charakteru a indi-
viduální přizpůsobení vozidla. Sedadla v integrálním  
designu typickém pro kupé jsou zvýrazněna čalouněním 
v barvě hnědá nut/černá ze syntetické kůže ARTICO/ 
mikrovlákna DINAMICA a opatřena kontrastním prošitím  
v tyrkysové barvě.

HLAVNÍ ZNAKY

Sedadla čalouněná syntetickou kůží ARTICO/mikrovláknem DINAMICA  
v barevné kombinaci černá/hnědá nut s tyrkysovým kontrastním prošitím 

Střední výplně dveří, loketní opěrky ve dveřích a středová loketní opěrka 
čalouněné syntetickou kůží ARTICO v barvě hnědá nut s tyrkysovým  
kontrastním prošitím

Koberečky s lemováním v barvě hnědá nut a s tyrkysovým kontrastním prošitím

Čalounění stropu černá tkanina 

Sada Style.
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designo představuje náš svět zvláštních věcí. Pro kupé  
a kabriolet třídy C je dostupný exkluzivní interiér s čalou-
něním v designo kůži nappa v barvě červená Bengal/
černá. Exkluzivními detaily, jako je motiv diamond design, 
perforované materiály a kontrastní ozdobné prošití, pro-
půjčuje vozu výrazně sportovní charakter.

Přesvědčte se sami, Váš partner Mercedes-Benz Vám 
ochotně poradí s originálními vzory. 

HLAVNÍ ZNAKY

Sedadla čalouněná designo kůží nappa v barvě červená Bengal/černá s motivem 
diamond design, na opěradle a sedáku s perforací, bočnice a opěrky hlavy  
s černým kontrastním prošitím

Střední výplně dveří s motivem diamond design, loketní opěrky ve dveřích  
a středová loketní opěrka čalouněné syntetickou kůží ARTICO se vzhledem 
kůže nappa

Horní díl a boční hrany přístrojové desky čalouněné černou syntetickou kůží 
ARTICO s kontrastním prošitím

Štítky „designo“ v opěradlech předních a zadních sedadel

Černé designo velurové koberečky s černým lemováním v syntetické kůži  
ARTICO se vzhledem kůže nappa a červeným kontrastním prošitím a štítky  
„designo“ na předních koberečcích

designo interiér.
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HLAVNÍ ZNAKY

Přední nárazník AMG s ozdobným prvkem v lesklé černé barvě

Diamantová maska chladiče s chromovanými piny a integrovanou hvězdou 
Mercedes s lamelou v lesklé černé barvě a chromovanými ozdobnými prvky

Determální, tmavě tónovaná skla od sloupku B

5paprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná v barvě lesklá černá, leštěná, 
s pneumatikami 225/45 R 18 vpředu a 245/40 R 18 vzadu

Vícepaprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná v barvě lesklá černá, leštěná, 
s pneumatikami 225/40 R 19 vpředu a 255/35 R 19 vzadu (za příplatek)

Zadní nárazník s difuzorem v lesklé černé barvě

Vnější zpětná zrcátka lakovaná černou barvou (v kombinaci s barvou metalíza 
černá obsidian lakovaná v barvě vozu)

Ozdobná lišta spodní linie oken a lemování oken v lesklé černé barvě

Sada Night.
Nápadné designové prvky v černé barvě podtrhují sportovně 
expresivní charakter kupé třídy C. Designové prvky jako 
tmavě tónovaná skla od sloupku B a kola z lehké slitiny, lako-
vaná v barvě černá, leštěná dodávají vozu výrazné akcenty. 
Sada Night je za příplatek optimálně sla děna se stylingem 
AMG a dostupná pouze ve spojení s linií AMG.
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Originální příslušenství.

HLAVNÍ ZNAKY

Harmonicky integrovaná střešní a decentní zadní odtrhová hrana dodávají 
kupé sportovní ráz.

10paprsková kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě černá, s leštěným límcem 
ráfku, s pneumatikami 225/40 R 19 vpředu a 245/35 R 19 vzadu.

Základní střešní nosič Alustyle v designu Mercedes-Benz je dokonale přizpů-
soben karoserii kupé třídy C. Slouží jako základ pro četná přepravní řešení 
Mercedes-Benz a jeho montáž je velmi snadná. Byl podroben nárazovým testům 
a umožňuje zamknutí.

Nosič lyží a snowboardů Comfort kupé třídy C je vhodný až pro šest párů lyží 
(podle tvaru lyží) nebo čtyři snowboardy. Praktická funkce vysunutí usnadňuje 
nakládání a vykládání. Uzamykatelný.

Komfortní, uzamykatelný zadní nosič jízdních kol umožňuje bezpečnou 
přepravu volitelně dvou nebo tří jízdních kol. Upevňuje se na tažné zařízení. 
Maximální nosnost každé lišty pro jízdní kolo činí 30 kg, je proto vhodný  
i pro většinu elektrokol. Díky důmyslnému posuvnému mechanismu lze i po 
jeho montáži otevřít zavazadlový prostor. Nosič je možné pohodlně sklopit 
pro uložení v zavazadlovém prostoru, rekreačním apartmánu nebo doma.

Ideální příprava na příští víkendový výlet nebo výzvy  
všedních dnů: originální příslušenství Mercedes-Benz.  
Seznamte se s kompletní nabídkou na adrese  
www.mercedes-benz.cz
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R48 R32

R1722RR1125R

Kola.
Pro vysněný vůz není nic důležitějšího než 
volba ráfků. Proto jsme pro Vás připravili 
atraktivní nabídku.

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÉ VÝBAVY

25R 10paprsková kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
stříbrná vanadium, s pneumatikami 225/50 R 17 
(standardní výbava s výjimkou modelů  
Mercedes-AMG)

R48 5dvoupaprsková kola z lehké slitiny, lakovaná  
v barvě šedá Himalaya, leštěná, s pneumatikami 
225/50 R 17 (za příplatek; nejsou k dispozici  
pro modely Mercedes-AMG)

R11 5dvoupaprsková kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
stříbrná vanadium, s pneumatikami 225/50 R 17  
(za příplatek; nejsou k dispozici pro modely  
Mercedes-AMG)

R32 5paprsková kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
stříbrná vanadium, s pneumatikami 225/45 R 18 
vpředu a 245/40 R 18 vzadu (za příplatek; nejsou  
k dispozici pro modely Mercedes-AMG)

22R 5dvoupaprsková kola z lehké slitiny, lakovaná  
v barvě šedá Himalaya, leštěná, s pneumatikami 
225/45 R 18 vpředu a 245/40 R 18 vzadu  
(za příplatek; nejsou k dispozici pro modely  
Mercedes-AMG)

R90 5dvoupaprsková kola z lehké slitiny, lakovaná  
v barvě šedá Himalaya, leštěná, s pneumatikami 
225/40 R 19 vpředu a 245/35 R 19 vzadu  
(za příplatek; nejsou k dispozici pro modely  
Mercedes-AMG)

R17 5dvoupaprsková kola z lehké slitiny, lakovaná  
v barvě šedá tremolite, leštěná, s pneumatikami 
225/40 R 19 vpředu a 245/35 R 19 vzadu  
(za příplatek; nejsou k dispozici pro modely  
Mercedes-AMG)

R97 10paprsková kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
šedá Himalaya, leštěná, s pneumatikami  
225/40 R 19 vpředu a 245/35 R 19 vzadu  
(za příplatek; nejsou k dispozici pro modely 
 Mercedes-AMG)
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1  Není k dispozici pro Mercedes-AMG C 63/C 63 S. 2 Není k dispozici pro Mercedes-AMG C 43 4MATIC. 3 Příplatková výbava pro Mercedes-AMG C 43 4MATIC. 4 Standardní výbava pro Mercedes-AMG C 63 S. 
5 Příplatková výbava pro Mercedes-AMG C 63. 6 Příplatková výbava pro Mercedes-AMG C 63/C 63 S. 7 Příplatková výbava pro Mercedes-AMG C 63 S.

m DALŠÍ KOLA

Další kola najdete v naší nabídce příslušenství  
na adrese www.mercedes-benz.cz nebo u Vašeho 
partnera Mercedes-Benz. 

AMG

782 5paprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná  
v barvě šedá titanium, leštěná, s pneumatikami 
225/45 R 18 vpředu a 245/40 R 18 vzadu  
(součást příplatkové linie AMG; jako kola 661 lako-
vaná v barvě lesklá černá, součástí stan dardní  
výbavy pro Mercedes-AMG C 43)1

788 Vícepaprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná  
v barvě šedá titanium, leštěná, s pneumatikami 
225/40 R 19 vpředu a 255/35 R 19 vzadu (příplat-
ková výbava)1, 2

665 Vícepaprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná  
v barvě lesklá černá, leštěná, s pneumatikami 
225/40 R 19 vpředu a 255/35 R 19 vzadu (příplat-
ková výbava)1, 2

604 5dvoupaprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná 
v barvě lesklá černá, leštěná, s pneumatikami 
225/40 R 19 vpředu a 255/35 R 19 vzadu; k dis-
pozici také jako kola 644 lakovaná v barvě šedá  
titanium, leštěná3

606 Vícepaprsková kola AMG z lehké slitiny, lakovaná  
v barvě lesklá černá, leštěná, s pneumatikami 
225/40 R 19 vpředu a 255/35 R 19 vzadu; k dis-
pozici také jako kola 605 lakovaná v barvě šedá  
titanium, leštěná3 

601 5dvoupaprsková kola AMG z lehké slitiny, lako-
vaná v barvě šedá titanium, leštěná, s pneumatikami 
255/35 R 19 vpředu a 285/30 R 19 vzadu4, 5 

770 Kovaná kola AMG v designu s křížovými paprsky, 
 lakovaná v barvě šedá titanium, leštěná, s pneu-
matikami 255/35 R 19 vpředu a 285/30 R 19 vzadu;  
k dispozici také jako kola 766 s pneumatikami 
285/30 R 20 vzadu6

662 Kovaná kola AMG v designu s křížovými paprsky,  
lakovaná v barvě matná černá, leštěná, s pneu-
matikami 255/35 R 19 vpředu a 285/30 R 19 vzadu; 
k dispozici také jako kola 767 s pneumatikami 
285/30 R 20 vzadu6

RXC 5dvoupaprsková kovaná kola AMG Performance, 
 lakovaná v barvě matná černá, leštěná, s pneu-
matikami 255/35 R 19 vpředu a 285/30 R 20  
vzadu7
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Mercedes-AMG nevyvíjí pouze vysoce výkonná vozidla a sportovní automobily, AMG je příslibem. Příslibem být vždy o krok dál 
a realizovat technické koncepty do neopakovatelné podoby. Plnit velká očekávání a podávat špičkové výkony. Tak vznikají 
 výjimečná vozidla pro výjimečné lidi. 

Také nové modely Mercedes-AMG kupé a kabrioletu třídy C – od C 43 až po C 63 S – si kladou za cíl vytěžit maximum  
z každého okamžiku, z každého metru.

Vítejte ve světě AMG.

Nikdy nepřestane hledat výzvy: 
Mercedes-AMG kupé a kabriolet třídy C.
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DESIGN
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Adrenalin v té nejkrásnější podobě.
Jedinečné okamžiky začínají tlukotem srdce – dříve než nastoupíte. K vlastnostem, které Mercedes-AMG C 63 kupé  
na první pohled vyzařuje, dozajista nepatří zdrženlivost. Powerdomy na kapotě motoru, specifický přední nárazník AMG 
se stylizovaným křídlem ve tvaru písmene A, nápadná dvojitá lamela s nápisem „AMG“ na masce chladiče. I rozšířená 
karoserie je předzvěstí vnitřních hodnot – jízdní výkon tohoto vysoce výkonného vozu dodrží vše, co slibuje jeho vzhled: 
výkon v té nejčistší podobě.
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Kdo jde vlastní cestou, musí být silný – síla však není nic nekontrolovaného: špičková brzdová soustava AMG modelu 
 Mercedes-AMG C 63 kupé je vybavena perforovanými brzdovými kotouči s vnitřním chlazením a zajišťuje excelentní  
zpomalení. Za příplatek dostupná špičková brzdová soustava AMG s kompozitními (2dílné), karbon-keramickými  
brzdovými kotouči navíc nabízí brzdný výkon jako v motoristickém sportu, se snížením hmotnosti cca o 30 % oproti 
standardnímu brzdovému systému. Co se týká příslibu nabízet vše, nejsou naši inženýři jednoduše k zastavení. 

Zrychlili jsme brzdění.
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Jedna sekunda. Čtyřlitrový motor V8 se dvěma turbodmychadly modelu C 63 S rozvine svůj plný 
výkon. Dvě sekundy. Elektronicky řízený samosvorný diferenciál přenáší sílu motoru na zadní 
nápravu a dodává oběma 20palcovým kolům optimální trakci. Tři sekundy. Sedmistupňová 
sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT s funkcí Race Start v nejkratší možné 
době řadí jednotlivé převodové stupně až po ten nejvyšší. Tři celé devět desetin sekundy. 
100 km/h – a Vy zažíváte ryzí automobilovou vášeň.

Snaha o dokonalost. 
S výkonem 375 kW (510 k).
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POHON

Vyvinut pro extrémní situace: pod kapotou modelu Mercedes-AMG C 63 kupé dřímá zcela nově vyvinutý 
4litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly. Jakmile se probudí, zjedná si tento kompaktní agregát  
s výkonovým spektrem až po 375 kW (510 k) a točivým momentem 700 Nm u modelu S v padoku respekt. 
Každý motor modelů C 63 je sestaven ručně v duchu filosofie AMG „One Man – One Engine“. Podpis  
odpovědného mechanika na štítku motoru je příslibem: každý vůz AMG je vyroben s vášní – pro ještě 
vyšší výkon.

Vyšší výkon. Větší nadšení. 
Méně kompromisů.
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Výkon ve standardní výbavě.
Jedna sestava, tři první místa. Nadchnout se pro tuto řadu je snadné, zvolit nejoblíbenější model je však těžší. Neboť všechny modely 
 Mercedes-AMG kupé a kabrioletu třídy C náleží k výjimečné skupině automobilů, které byly důsledně koncipovány pro náročné jízdní výkony. 
Se svými geny AMG a svým výkonným agregátem V6 usnadní model Mercedes-AMG C 43 ambiciózním řidičům vstup do světa AMG. Ještě  
vyšší výkon a větší exkluzivita se skrývá v kupé a kabrioletech Mercedes-AMG C 63 a C 63 S. Pro všechny modely platí: závodní duch pojede 
vždy s Vámi, ať už s otevřenou či zavřenou střechou. A výkon je tím nejlepším společníkem.
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Motor a jízdní výkon Mercedes-AMG C 63 S kupé/kabriolet Mercedes-AMG C 63 kupé/kabriolet Mercedes-AMG C 43 kupé/kabriolet

Motor 4litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly 4litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly 3litrový motor V6 se dvěma turbodmychadly

Zdvihový objem motoru (ccm) 3982 3982 2996 

Výkon (kW/k) 375/510 350/476 270/367 

Točivý moment (Nm při ot./min) 700 při 1750–4500 650 při 1750–4500 520 při 2000–4200 
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Nejen vnitřní hodnoty jsou důležité. Nápadný vzhled kabrioletu  
Mercedes-AMG C 63 stanovuje nová měřítka. Přední nárazník s mohut-
nými otvory pro přívod vzduchu s designem křídla ve tvaru písmene  
A a dynamické, ostře řezané boční linie sledují jasnou řeč tvarů. Důsledně 
definovaný stroj s jedinečnými křivkami, které jsou s otevřenou plátě - 
nou střechou ještě atraktivnější.

Atraktivní vzhled.
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Nová podoba síly.
C 63 kabriolet provokuje pozorovatele z každého úhlu pohledu – a přesvědčí nápadnými detaily, jako je široká, 
 muskulaturní záď se třemi koncovkami difuzoru nebo za příplatek dostupný zapínatelný výfukový systém  
AMG Performance, který podbarvuje energický vzhled působivým zvukem. Zdrojem tohoto zvuku a zárukou  
neutuchajícího dopředného tahu je zcela nově vyvinutý 4litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly,  
který v modelu S s výkonem 375 kW (510 k) a točivým momentem 700 Nm nedá soupeřům žádnou šanci.



74

DYNAMIKA
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Od pokrokových vynálezců  
pro výjimečné řidiče.
V jízdním programu RACE systému AMG DYNAMIC SELECT se elektronický stabilizační program (ESP®) přepne  
do režimu Sport Handling Mode a umožní nejen pozdější zásah systému ESP®, ale i vyšší hnací moment na zadní 
nápravě. A při jízdě s otevřenou střechou pocítíte agilitu sportovního kabrioletu ještě intenzivněji.
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Opravdové hodnoty  
se skrývají uvnitř.
Nejkrásnější okamžiky odpočinku končí vždy s novým dobrodružstvím. Za příplatek dostupná sedadla  
AMG Performance modelu C 63 kabriolet padnou jako ulitá a poskytují optimální boční držení i při velké  
příčné dynamice. Společně s precizní odezvou sportovního přímého řízení je z naší strany vše připraveno. 
Otázkou je, jak jste na tom Vy?
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Závodní technologie.  
Nyní s registrací pro silniční provoz.
Zadní náprava vyvinutá speciálně pro model Mercedes-AMG C 63 kupé a C 63 kabriolet a široké pneumatiky zajišťují vyšší jízdní dynamiku. 
Mechanicky řízený samosvorný diferenciál zadní nápravy AMG zlepšuje trakci ve všech jízdních situacích – zejména při sportovním stylu jízdy. 
V modelu S reguluje elektronický samosvorný diferenciál s variabilním blokovacím účinkem ještě citlivěji a rychleji. Výsledkem je vyšší trakce  
a rychlost v zatáčkách. Sportovní podvozek AMG RIDE CONTROL nabízí po stisknutí tlačítka nastavení adaptivního tlumení ve třech stupních. 
Vozidlo je tak vždy optimálně přizpůsobeno stavu vozovky a Vaší momentální kondici. Dalším výrazným prvkem vývoje jsou naše osmiválcové 
motory: koncentrovaná energie, avšak umírněná spotřeba a emise. Tím AMG nastavuje nová měřítka. Nejen na závodní trati.
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Nevyrábíme pouze auta. 
Plníme sny.

Sdílejte své nadšení a vášeň pro vozy AMG s komunitou AMG Private Lounge. Zákazníci AMG se setkávají na prvotřídních 
akcích a na online platformě si vyměňují informace o novinkách z Affalterbachu. Přitom mohou těžit z výhod speciálních 
nabídek a přímého spojení s centrálou AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

Neopakovatelný týmový duch – to je AMG Driving Academy. Zažijte výkon spolu se stejně naladěnými příznivci a zdoko-
nalte své jízdní dovednosti na závodních okruzích a lifestylových akcích v nejatraktivnějších lokalitách po celém světě. 
Staňte se součástí „World’s Fastest Family“ – nejrychlejší rodiny světa: www.mercedes-amg.com/driving-academy

Chcete ještě víc? Program AMG Customer Sports nabízí platformu AMG pro profesionální motoristický sport a závodní 
vůz speciálně koncipovaný pro tento druh sportu – Mercedes-AMG GT3. Služby integrované na jednom místě dostanou 
Váš motoristický sport na nejvyšší úroveň: www.mercedes-amg.com/customersports

V AMG Performance Studio vyrábíme automobily, které perfektně odpovídají Vašim potřebám. Kreativita našich 
odborníků nezná hranic – od speciálních technických součástí přes extravagantní barevné odstíny až po exkluzivní 
výbavy interiéru – vznikají zde unikáty v prvotřídním ručním zpracování.

Vstupte do světa AMG a zažijte Driving Performance.
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Vznětové motory Zážehové motory

C 220 d C 220 d 4MATIC C 250 d C 250 d 4MATIC C 180 C 200

Uspořádání/počet válců Ř/4 Ř/4 Ř/4 Ř/4 Ř/4 Ř/4

Zdvihový objem (cm3) 2143 2143 2143 2143 1595 1991

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 125 (170)/3000–4200 125 (170)/3000–4200 150 (204)/3800 150 (204)/3800 115 (156)/5300 135 (184)/5500

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

Zrychlení 0–100 km/h (s) 7,8 [7,5] – [7,6] – [6,7] – [6,9] 8,5 [8,5] 7,7 [7,3]

Maximální rychlost (km/h) 234 [234] – [231] – [247] – [241] 225 [226] 237 [240] 

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

5,3–5,0 [5,7–5,4]

3,9–3,6 [4,2–3,7]

4,4–4,1 [4,7–4,4]

– [5,8–5,4]

– [4,6–4,2]

– [5,0–4,6]

– [5,5–5,0]

– [4,5–4,0]

– [4,8–4,4]

– [5,8–5,4]

– [4,6–4,2]

– [5,0–4,6]

7,2–6,8 [7,8–7,5]

5,0–4,4 [5,4–4,9]

5,8–5,3 [6,3–5,9]

7,5–6,8 [7,9–7,5]

4,9–4,4 [5,2–4,7]

5,9–5,3 [6,2–5,8]

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz 116–106 [124–112] – [132–122] – [127–115] – [132–122] 135–122 [142–132] 136–123 [140–129]

Emisní norma4/emisní třída5 Euro 6/A+ [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] – [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] Euro 6/B [Euro 6/B] Euro 6/A [Euro 6/B]

Technické údaje kupé.

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 

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

Zážehové motory

C 200 4MATIC C 250 C 300 C 400 4MATIC Mercedes-AMG C 43 4MATIC Mercedes-AMG C 63 Mercedes-AMG C 63 S

Uspořádání/počet válců Ř/4 Ř/4 Ř/4 V/6 V/6 V/8 V/8

Zdvihový objem (cm3) 1991 1991 1991 2996 2996 3982 3982

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 135 (184)/5500 155 (211)/5500 180 (245)/5500 245 (333)/5250–6000 270 (367)/5500–6000 350 (476)/5500–6250 375 (510)/5500–6250

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 300/1200–4000 350/1200–4000 370/1300–4000 480/1600–4000 520/2000–4200 650/1750–4500 700/1750–4500 

Zrychlení 0–100 km/h (s) – [7,5] – [6,6] – [6,0] – [4,9] – [4,7] – [4,0] – [3,9]

Maximální rychlost (km/h) – [229] – [250]2 – [250]2 – [250]2 – [250]2 – [250]2 – [250]2

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

– [9,2–8,8]

– [6,1–5,7]

– [7,2–6,8]

– [8,0–7,5]

– [5,3–4,7]

– [6,3–5,8]

– [8,7–8,3]

– [5,7–5,1]

– [6,8–6,3]

– [10,9–10,6]

– [6,2–5,8]

– [8,0–7,6]

– [10,8–10,6]

– [6,4–6,2]

– [8,0–7,8]

– [11,9–11,4]

– [7,1–6,9]

– [8,9–8,6]

– [11,4]

– [6,9]

– [8,6]

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz – [162–153] – [141–130] – [154–143] – [181–172] – [183–178] – [209–200] – [200]

Emisní norma4/emisní třída5 – [Euro 6/C] – [Euro 6/B] – [Euro 6/B] – [Euro 6/D] – [Euro 6/D] – [Euro 6/E] – [Euro 6/E]
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Technické údaje kabrioletu.
Vznětové motory Zážehové motory

C 220 d C 220 d 4MATIC C 250 d C 180 C 200 C 200 4MATIC

Uspořádání/počet válců Ř/4 Ř/4 Ř/4 Ř/4 Ř/4 Ř/4

Zdvihový objem (cm3) 2143 2143 2143 1595 1991 1991

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 125 (170)/3000–4200 125 (170)/3000–4200 150 (204)/3800 115 (156)/5300 135 (184)/5500 135 (184)/5500

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

Zrychlení 0–100 km/h (s) 8,3 [8,2] – [8,1] – [7,2] 8,9 [8,9] 8,2 [7,8] – [8,0]

Maximální rychlost (km/h) 231 [231] – [225] – [243] 222 [220] 235 [233] – [227]

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

5,7–5,4 [5,7–5,2]

4,3–3,9 [4,8–4,3]

4,8–4,5 [5,2–4,6]

– [6,1–5,8]

– [4,9–4,7]

– [5,3–5,0]

– [5,7–5,2]

– [5,0–4,3]

– [5,2–4,6]

7,8–7,6 [7,9–7,7]

5,4–5,1 [5,7–5,3]

6,3–6,0 [6,5–6,2]

7,7–7,5 [8,1–7,8]

5,5–5,1 [5,5–5,1]

6,3–6,0 [6,5–6,1]

– [9,5–9,1]

– [6,5–6,1]

– [7,5–7,2]

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz 126–116 [133–121] – [140–130] – [133–121] 143–135 [149–140] 143–136 [147–138] – [171–162]

Emisní norma4/emisní třída5 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/C]

srovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty se liší v závislosti na kolech/pneumatikách. 4 Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Mohou se vyskytnout specifické odchylky u jednotlivých zemí. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. Hodnoty v hranatých 
závorkách se vztahují k motorům v kombinaci s automatickou převodovkou dostupnou za příplatek. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

Zážehové motory

C 250 C 300 C 400 4MATIC Mercedes-AMG C 43 4MATIC Mercedes-AMG C 63 Mercedes-AMG C 63 S

Uspořádání/počet válců Ř/4 Ř/4 V/6 V/6 V/8 V/8

Zdvihový objem (cm3) 1991 1991 2996 2996 3982 3982

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 155 (211)/5500 180 (245)/5500 245 (333)/5250–6000 270 (367)/5500–6000 350 (476)/5500–6250 375 (510)/5500–6250

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 350/1200–4000 370/1300–4000 480/1600–4000 520/2000–4200 650/1750–4500 700/1750–4500

Zrychlení 0–100 km/h (s) – [6,9] – [6,4] – [5,2] – [4,8] – [4,2] – [4,1]

Maximální rychlost (km/h) – [244] – [250]2 – [250]2 – [250]2 – [250]2 – [250]2

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

– [8,2–7,8]

– [5,7–5,2]

– [6,6–6,2]

– [8,9–8,6]

– [6,0–5,6]

– [7,1–6,7]

– [11,2–10,9]

– [6,6–6,3]

– [8,3–8,0]

– [11,2–11,0]

– [6,9–6,7]

– [8,4–8,3]

– [12,4–12,0]

– [7,5–7,2]

– [9,3–8,9]

– [12,0]

– [7,2]

– [8,9]

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz – [150–140] – [161–151] – [189–181] – [194–190] – [218–208] – [208]

Emisní norma4/emisní třída5 – [Euro 6/B] – [Euro 6/B] – [Euro 6/D] – [Euro 6/D] – [Euro 6/E] – [Euro 6/E]
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1810
1563

1405

1546
2016

1312

1358

1392

1472

905

501

342

603

1023

516
450

272

4686
10562840790

1810
1563

1409

1546
2016

1214

1302

1392

1472

914

463

342

593

1021

516
450

272

4686
10562840790

Rozměry kabrioletu.Rozměry kupé.

Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech. Zobrazené míry jsou uváděny jako střední hodnoty. Platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě.



101301

105

118

124

85
Syntetická kůže ARTICO/
tkanina Norwich

Čalounění

301
101
105
118
124
201
218
224
225
227
241
611
621
651
641
654
801
811
851
857
967

Černá1, 2 
Černá1, 2, 3

Béžová silk/černá1, 2, 3

Šedá crystal/černá1, 2, 3

Hnědá saddle/černá1, 2, 3

Černá2, 3

Šedá crystal/černá2, 3

Hnědá saddle/černá2, 3 
Porcelain/černá2, 3 
Červená cranberry/černá2, 3 
Černá2, 4

Černá5, 6

Černá7

Černá8

Černá9

Hnědá nut/černá1, 2, 10

Černá6, 11

Černá6

Bílá platinum pearl/černá6, 11

Červená pepper/černá6, 11 
Červená Bengal/černá1, 2, 3

Ozdobné výplně interiéru.

H80
736
739
H07
H09
H73
H84

Černý klavírový lak1, 2

Dřevo jasanu, černé, pórovité/hliník broušený se strukturou4, 6, 8, 11

Černý klavírový lak/hliník broušený se strukturou3, 5, 7, 9

Dřevo lípy, strukturované, hnědé, lesklé3

Dřevo jasanu, hnědé, pórovité1, 2, 3

AMG carbon/hliník broušený se strukturou3

AMG fiberglass, stříbrné, matové/hliník broušený se strukturou3

Čalounění a ozdobné výplně interiéru.

1  Není k dispozici pro Mercedes-AMG C 43 4MATIC. 2 Není k dispozici pro Mercedes-AMG C 63/63 S. 3 Příplatková výbava. 4 Příplatková výbava pro Mercedes-AMG 
C 43 4MATIC. 5 Standardní výbava pro Mercedes-AMG C 63. 6 Příplatková výbava pro Mercedes-AMG C 63 S. 7 Standardní výbava pro Mercedes-AMG C 63 S.

8  Standardní výbava ve spojení s linií AMG interiér. 9 Standardní výbava pro Mercedes-AMG C 43 4MATIC. 10 Součást příplatkové sady Style. 11 Příplatková výbava 
pro Mercedes-AMG C 63.

Syntetická kůže ARTICO



H73

H84

H09

H07

739

H80

118736201 967
801
811

611
621
651

218 851

224 857

225

227

241

86

641

654

designo kůže nappa, 
antireflexní

Kůže nappa AMG, 
antireflexní Ozdobné výplně interiéru

Syntetická kůže ARTICO/
mikrovlákno DINAMICAKůže, antireflexní
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040 197 049 740896

796 799992

149 775 297 741988

890 982

996

744

742

Barvy plátěné střechy 

1  Ne v kombinaci s Mercedes-AMG C 63/C 63 S. 2 Příplatková výbava. 3 Pouze v kombinaci s Mercedes-AMG C 63/C 63 S kabriolet. 4 Ne v kombinaci  
s Mercedes-AMG C 63/C 63 S kabriolet. 5 Pouze v kombinaci s Mercedes-AMG C 63/C 63 S kupé. 6 Ne v kombinaci s Mercedes-AMG C 63/C 63 S kupé. 

7 Černá plátěná střecha součástí standardní výbavy. 8 Komfortní akustická plátěná střecha (kód 6U1) součástí příplatkové výbavy.

Standardní barevné odstíny

040
149

Standardní černá1

Standardní bílá polar

Metalické barevné odstíny2

197
775
796
890
896
988
992

Metalíza černá obsidian
Metalíza stříbrná iridium
Metalíza hnědá citrine1

Metalíza modrá cavansite1

Metalíza modrá brilliant
Metalíza stříbrná diamond1

Metalíza šedá selenite

Barevné odstíny designo2

049

297

799
982

996

Metalíza designo magno bílá  
cashmere3 
Metalíza designo magno šedá  
selenite4

Metalíza designo bílá diamond bright
Metalíza designo magno stříbrná  
iridium5

Metalíza designo červená hyacinth6

Barvy plátěné střechy

740
741

742

744

Plátěná střecha, černá7, 8 
Komfortní akustická plátěná střecha,  
tmavě hnědá8

Komfortní akustická plátěná střecha,  
tmavě červená8

Komfortní akustická plátěná střecha,  
tmavě modrá8

Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny2 Barevné odstíny designo2

Barevné odstíny.
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K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 4. 1. 2017 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 budou tyto změny či 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 příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou 
součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován mezinárodně. 
Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku 
Německo k datu 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

Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše kupé a kabriolet 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. 
V jednom z těchto zařízení můžete své vozidlo bezplatně odevzdat. 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 domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 0355 · 24-02/0617

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“.




