
C-Klass Sedan



Det handlar inte om att vara bättre än andra. Det handlar om att överträffa sig själv.  
På racingbanan lika väl som på vägen. C-Klass är känd för sina perfekta proportioner,  
sin komfort, sin kvalitet och för sin framåtanda. Och för att alltid överträffa sig själv.

Never stop improving





Prestation 
på topp



Framåtandan står praktiskt taget skriven i pannan på nya C-Klass Sedan.  
Fronten utstrålar ren dynamik av senaste snitt. Beroende på utrustning  
har stötfångarna fått ny design, glänser eleganta kromdetaljer och lyser  
nya MULTIBEAM LED-strålkastare.





Nya C-Klass Sedan styrs intuitivt och modernt. Ratten har fått ny design och är utrustad 
med pekkontrollknappar och nya generationen multimediesystem som – beroende på bilens 
utrustning – har helt digitaliserade instrument och större displayer.

När allt känns perfekt finns bara 
ett mål: att bli ännu bättre



Kultiverad sport 
i ny tappning



Den sinnligt rena designen hos nya C-Klass Sedan både charmar och förför. Ledmotivet för 
våra designer är att ta modellen till nya höjder. Lyktor i ny design, nya skärmar, nya kulörer 
och nya material tar den moderna prägeln till nya nivåer och höjer dynamiken som är ett av 
C-Klass signum.



Redo för tävlingsbanan  
med ett enkelt kommando

Ta steget från sedan till sportbil med en enkel knapptryckning. Med det adaptiva  
chassit DYNAMIC BODY CONTROL (tillval) kan du anpassa körkänslan efter humör –  
från komfortbetonad till stramt sportig. Dessutom står en ny bensinmotor med  
elektrisk boost-funktion i startgroparna. Extra vridmoment alstras av en elektrisk  
motorstartgenerator. Den så kallade boost-effekten.



Upplev komfort som låter dig slappna av och lugnar dina sinnen, men som också aktiverar 
och stimulerar. Allt sker med en enkel knapptryckning tack vare ENERGIZING Comfort. 
Upplev en av höjdpunkterna i interiören hos nya C-Klass. 



Mercedes-Benz Intelligent Drive
I rusningstrafik, under långa körningar i mörker eller på okända vägar – 
det är särskilt i dessa stressiga situationer som nya Mercedes-Benz 
C-Klass Sedan ger märkbar avlastning. Bakom det hela står ett koncept 
som gör varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie i säkerhet: 
Mercedes-Benz Intelligent Drive. Tiden som du spenderar bakom ratten 
är nämligen din. Din tid för avkoppling. Din tid att tanka energi. Så att 
du alltid når målet – säkert och avspänt.

PRESTATIONSHÖJANDE KOMFORT OCH FÖREDÖMLIG SÄKERHET

Förarassistentpaket Plus: En ny generation stereokameror och radarsensorer tar  
körhjälpen till en ny nivå genom att hålla hastighet eller avstånd, bromsa automatiskt  
eller hålla kvar bilen i rätt körfält.

Innovativa PRE-SAFE® Sound avger ett ljud från högtalarna, vilket utlöser en naturlig  
reflex i örat. Din hörsel stängs kortvarigt av, och skyddas därmed från skadligt höga ljud  
vid själva kollisionen.

360°-kamerasystemet visar hela omgivningen runt bilen på multimediesystemets display.



Digital förarplats
Med Integrering av smartphone blir din mobiltelefon en del av bilens 
mediesystem via Apple CarPlayTM och Android Auto, så att du bekvämt 
får tillgång till de viktigaste funktionerna i din smartphone. Du kan 
även använda vissa tredjepartsappar, såsom Spotify®.

DIN VÄG IN I EN DIGITAL VÄRLD SIGNERAD MERCEDES-BENZ

Med Mercedes me connect kopplar du upp din smartphone mot din Mercedes-Benz. Oavsett 
om du är hemma eller på resande fot kan du läsa av viktiga fordonsdata såsom mätarställ-
ningen, däcktrycket och bränslenivån via Mercedes me-portalen eller Mercedes me-appen. 
Telediagnos, olycks-, underhålls- och vägassistans vid haveri samt Mercedes-Benz nödan-
ropssystem är en del av den nätanslutna säkerheten. 

Den helt digitaliserade instrumentdisplayen låter dig själv bestämma vad som ska visas och 
själva utseendet på vyerna med visningsstilarna Classic, Progressive och Sport. Den 31,2 cm 
(12,3") stora displayen ger en knivskarp bild som är lättavläst oavsett ljusförhållanden.

Den högupplösta mediedisplayen i 16 : 9-format med 10,25 tum stor bildskärm får bilens 
kupé att utstråla klass och stil. Tack vare den högre upplösningen på 1 920 x 720 pixlar visas 
allt infotainmentinnehåll med en knivskarp bildkvalitet.

Trådlös mobilladdare: Med ett enkelt handgrepp placerar du din smartphone i mobilfacket  
i mittkonsolen där den laddas trådlöst. Alla smarttelefoner med Qi-standard, oberoende av modell 
och märke, kan laddas trådlöst.



Surroundljud och mästerligt ljud på alla sittplatser: Burmester® Surround Sound System 
ger musikälskaren en oöverträffad ljudupplevelse som är unik för segmentet. Ljudbilden 
kan ställas in efter personliga preferenser och musikstil – och bilens kupé förvandlas till 
en konsertsal.

Vindrutevisningen Head-Up Display förvandlar vindrutan till en digital instrumentpanel. 
Du har alltid viktig information för ögonen samtidigt som du kan rikta din fulla uppmärk-
samhet på trafikskeendet. För fullt fokus och en sportig körkänsla.

Burmester® Surround Sound SystemVindrutevisning Head-Up Display



Panoramataklucka
Ljussätt bilens interiör helt efter eget tycke, smak och sinnesstämning. Med sina  
64 färgtoner ger panelbelysningen i det närmaste obegränsade möjligheter att belysa 
kupén med en färgton som ackompanjerar snart sagt varje situation.

Stängd eller öppen spelar mindre roll – med sina generösa glaspartier låter panorama-
takluckan ljuset flöda in i kupén för en frihetskänsla utöver det vanliga. Även sedd utifrån 
ger den stora takluckan bilen en graciös och exklusiv framtoning.

Panelbelysning



Grundmodell Designversion AVANTGARDE
Exteriören hos grundmodellen är stilsäker ur alla vinklar. Fokus ligger på den harmoniskt 
designade detaljerna som ger ett stilfullt helhetsintryck med en sportig touch. Interiören 
andas tidlös charm. Svepande former, sober elegans och mjuka kontraster ger en puristisk 
helhet med modern lyx i ny tolkning. Grundutförandets delvis eljusterbara stolar ger en 
enastående sittkomfort även på långkörningen.

Med AVANTGARDE Exteriör låter du din fäbless för en modern sportig design komma  
till fullt uttryck. Samspelet mellan designdetaljerna resulterar i en ovanligt karaktärsstark 
bil. Chassit med lägre markfrigång ger en välavvägd balans mellan dynamik, komfort  
och säkerhet. Med AVANTGARDE Interiör visar du vad som ligger dig varmast om hjärtat – 
sportig design med stil, karaktärsfasthet och förstklassig kvalitet, allt perfekt belyst  
av Interiörljuspaketet.



Designversionen EXCLUSIVE AMG Line
Med EXCLUSIVE Exteriör låter du bilens förstklassiga elegans träda fram fullt ut. Samspelet 
mellan designdetaljerna resulterar i en helhet som andas lyx. Med EXCLUSIVE Interiör  
visar du vad som ligger dig varmast om hjärtat – elegans till max och yppersta kvalitet  
in i minsta detalj. De välarbetade detaljerna och interiörens lyxiga atmosfär skapar en 
oslagbar harmoni, allt perfekt belyst av Interiörljuspaketet.

Den uttrycksfulla stylingen hos AMG Line ger exteriören hos C-Klass en sportig och samti-
digt exklusiv touch. Den kraftfulla designen talar för sig själv och tekniska finesser såsom 
det dynamiskt avstämda sportchassit med sportdirektstyrning ger en kvick respons och 
påtagligt mer körglädje. AMG Line Interiör ger kupén en utpräglad sportkänsla som både 
syns och känns. Därmed visar du tydligt vad som ligger dig varmast om hjärtat – sportig 
dynamik och en exklusiv kupémiljö där endast det bästa är gott nog.



DYNAMIC BODY CONTROL
Ett chassi – tre inställningar: Med DYNAMIC BODY CONTROL-chassit kan du själv välja om dämpningen ska reagera 
sportigt eller komfortbetonat – allt för att passa vägsträckan och din personliga körstil. Chassits låga markfrigång och 
sportdirektstyrningen ger bästa tänkbara förutsättningar för maximal dynamik. DYNAMIC BODY CONTROL-chassit är  
utrustat med en kontinuerlig adaptiv stötdämpning på fram- och bakaxeln. Det steglösa systemet anpassar stötdämpar-
hårdheten på varje enskilt hjul efter körsituationen, hastigheten och vägens beskaffenhet i samspel med motor-,  
växellåds- och styregenskaperna. Sammantaget ger denna variabla anpassning bekväm åkkomfort och en dynamik med 
sportiga förtecken.

FLER HÖJDPUNKTER

Växla mellan en sportig och en komfortbetonad chassisättning 
med en enkel knapptryckning med DYNAMIC SELECT-väljaren  
i kombination med DYNAMIC BODY CONTROL- eller AIR BODY 
CONTROL-chassit.



Fyrhjulsdrift 4MATIC
I stan, på landsväg eller på motorväg – den permanenta fyrhjulsdriften från Mercedes-Benz 
ger dig trygghet på färden. Systemet ger bättre hjulgrepp och gör det enklare att köra  
i gång och accelerera – i synnerhet på besvärliga underlag. Grunden för detta utgörs av 
ett perfekt samspel mellan 4MATIC och de elektroniska broms-, regler- och traktions-

systemen ABS, ESP® och 4ETS. Fyrhjulssystemet är alltid aktivt och redo att ingripa.  
Det ger en avsevärt förbättrad kör- och spårstabilitet – i synnerhet på våta, snötäckta  
eller isiga vägar.



Kompromisser göre  
sig icke besvär
Varje Mercedes-AMG är ett unikt mästerverk med en omisskännlig karaktär. Det som förenar våra  
prestandabilar och våra sportbilar är den utpräglade sportigheten och passionen för maximala  
prestanda. Detta uppstår när ingenjörskonst möter den alldeles speciella AMG-andan. Vi tror  
att man måste förflytta gränser för att nå nya mål. Och vi tar ingenting för givet. Människor 
skapar gränser och människor kan övervinna dem. Med den här inställningen skapar vi 
enastående prestanda för motorsporten – och vägarna. 

Välkommen till Mercedes-AMG!

www.mercedes-amg.com





Tekniska data

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

1  Uppgifter om effekt enligt EG-direktiv nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 2 Tillfälligt tillgänglig. 3 Elektroniskt reglerad. 4 Angivna värden har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Uppgifterna avser ”NEDC-CO2-värden” i enlighet 
med artikel 2, första stycket i genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika CO2-utsläpp 
för nya personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Där finns uppgifter om CO2-utsläpp och strömförbrukning i nya personbilar. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, 
utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleför-
brukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald extrautrustning. 5 Gäller endast inom EU. Nationella 
avvikelser kan förekomma. 6 Beräkningen baseras på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till bilens vikt. Gäller endast Tyskland. Du hittar fler tekniska data på www.mercedes-benz.se

Dieselmotorer Bensinmotorer

C 220 d C 220 d 4MATIC C 300 d C 300 d 4MATIC C 180 C 200

Cylindervolym, cm3 1.950 1.950 1.950 1.950 1.595 1.497

Effekt1, kW [hk] vid v/min 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 180 [245] / 4.200 115 [156] / 5.300 135 [184] / 5.800 - 6.100

Acceleration 0–100 km/h, s 6.9 6.9 5.9 5.7 8.2 (8.3) 7.7

Maxhastighet, km/h 2403 233 250 250 2252 239

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

5,3 - 5,6
3,9 - 4,3
4,4 - 4,8

6,2 - 6,3
4,2 - 4,9
4,9 - 5,5

6,0 - 6,3
4,3 - 4,8
4,9 - 5,4

6,2 - 6,8
4,7 - 5,1
5,3 - 5,7

7,5 - 7,8 (8,1 - 8,2)
4,9 - 5,3 (5,0 - 5,6)
5,9 -6,2 (6,2 - 6,5)

7,9 - 8,2
4,9 - 5,2
6,0 - 6,3

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 117 - 126 131 - 144 130 - 142 139 - 151 134 - 142 (141 - 149) 136 - 144

Utsläppsklass5/energiklass6 A A B B B ( C ) B

Bensinmotorer

C 200 4MATIC C 300 C 400 4MATIC C 43 4MATIC C 63 C 63 S

Cylindervolym, cm3 1.497 1.991 2.996 2.996 3.982 3.982

Effekt1, kW [hk] vid v/min 135 [184] / 5.800 - 6.100 190 [258] / 5.800 - 6.100 245 [333] / 5.250 - 6.000 287 [390] / 6.100 350 [476] / 5.500 - 6.250 375 [510] / 5.500 - 6.250

Acceleration 0–100 km/h, s 8.1 5.9 4.9 4.7 4.1 4.0

Maxhastighet, km/h 234 250 250 2503 2503 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

8,5 - 9,0
5,3 - 5,6
6,5 - 6,9

8,9 - 9,3
5,1 - 5,5
6,5 - 6,9

10,8 - 11,2
6,0 - 6,4
7,8 - 8,2

12,2 - 12,6
7,2 - 7,5
9,1 - 9,3

13,5
7,8
9,9

13,5
7,9
9,9

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 148 - 156 148 - 158 177 - 187 208 - 213 227 227

Utsläppsklass5/energiklass6 C C D F G G



Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.

Mått

1 810
1 588

1 442

1 570
2 020

942

491

343

686

1 039

525
492

286

4 686
1 0562 840790

1 398

1 462

1 404

1 454



Om uppgifterna i denna publikation: Produkten kan ha ändrats efter sista redigering (26 februari 2018). Tillverkaren 
har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under 
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella  
feltryck. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd 
produkt utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår  

i standardleveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och 
skatter är dock endast giltig i Tyskland vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz återförsäljare 
om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0718

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan stiftelsen ”Laureus Sport for 
Good Foundation” grundades år 2000.
Sedan dess stödjer och sponsrar Mercedes-Benz det viktiga arbetet hos detta globala program, som med hjälp av  
olika idrottsprojekt vill ge ett bättre liv åt socialt utsatta eller sjuka barn och ungdomar. Laureus har blivit en viktig del av  
det samhällsansvar som vi på Mercedes-Benz tar på största allvar. Varje ny Mercedes kan därför betraktas som en 
ambassadör för våra värderingar. När du köper en Mercedes stödjer du stiftelsen ”Laureus Sport for Good Foundation”.


