E-Class

Saloon

Είναι υψηλή τέχνη να ικανοποιείς τις υψηλότερες απαιτήσεις με αφοπλιστική ευκολία.
Βιώστε τη μαγεία σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο σας υποστηρίζει, σας ξεκουράζει και
σας προστατεύει διαισθητικά όσο κανένα άλλο μέχρι σήμερα. Ένα αυτοκίνητο που σας
μεταφέρει, αλλά και οδηγεί για εσάς. Αυτό το επίτευγμα έχει όνομα: Mercedes-Benz
Intelligent Drive. Προαιρετικά, ολοκαίνουρια συστήματα υποβοήθησης και αισθητήρες
360° αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Ανοίγουν το δρόμο προς την αυτόνομη οδήγηση
και την εξάλειψη των ατυχημάτων. Ακολουθήστε το ένστικτό σας.

Mastermind.

Ένας νους που ποτέ
δεν κοιμάται.
Όταν θα οδηγείτε στην πόλη, θα αισθάνεστε σαν να κυλάτε στους δρόμους αδιάκοπα. Θα φτάνετε στον
προορισμό σας ταχύτερα και ασφαλέστερα, αφού η νέα Ε-Class είναι πάντα άριστα ενημερωμένη και
σε εγρήγορση. Αλλά και χάρη σε νέα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφάλειας – όπως οι
παγκόσμιες καινοτομίες PRE-SAFE® Sound και PRE-SAFE® πλευράς σύγκρουσης, που διατίθενται
προαιρετικά και μετακινεί οδηγό και συνοδηγό σε ευνοϊκότερη θέση σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου αντανακλά τις απαιτήσεις μας. Τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε,
διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε. Η νέα Ε-Class απαντά σε όλα αυτά με τη σύγχρονη πολυτέλεια της
Mercedes-Benz. Αισθητά αποκλειστική με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και ορατά καινοτόμα με
το νέο προαιρετικό Widescreen Cockpit, αποτελούμενο από δύο οθόνες μεγέθους 31,2 cm (12,3").
Πάρτε θέση σε καθίσματα που, εάν θέλετε, σας κάνουν μασάζ και σας γυμνάζουν, ενώ εσείς,
μέσω των νέων κουμπιών αφής στο τιμόνι, συνδέεστε με τον κόσμο. Και μπαίνετε σε έναν καινούριο.

Είναι πάντα σε επαφή.
Με τη βοήθεια ενός ψηφιακου κλειδιού αυτοκινήτου, μπορείτε να ξεκλειδώνετε και
να εκκινείτε τη νέα Ε-Class με το συμβατό smartphone σας. Εάν θέλετε, συγχρονίζεται
μέσω του Apple CarPlay® ή του Android Auto με το προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα
infotainment COMAND Online. Απλή σύνδεση και επαγωγική φόρτιση με νέα ενέργεια:
ακουμπήστε απλώς το επαγωγικά φορτιζόμενο smartphone σας στο σταθμό φόρτισης
στην κεντρική κονσόλα. Απόλυτη άνεση καθώς παρκάρετε και ξεπαρκάρετε – ενεργοποιήστε
το νέο προαιρετικό Remote Park Pilot μέσω μίας εφαρμογής. Ελέγχετε όλη τη διαδικασία
με ένα δάχτυλο, ώστε η νέα Ε-Class να κάνει τους ελιγμούς απολύτως αυτόματα και σίγουρα.

Η Ε-Class ήταν πάντα ηγέτης στην καινοτομία – είναι φυσικό λοιπόν και η νέα γενιά να
βρίσκεται στην πρωτοπορία. Τεχνολογίες, όπως τα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC
SELECT, οι προαιρετικοί προβολείς MULTIBEAM LED και η προαιρετική αερανάρτηση
AIR BODY CONTROL, κάνουν κάθε διαδρομή μία νέα εμπειρία. Και οδηγούν σε νέους
ορίζοντες: με το προαιρετικά διαθέσιμο DRIVE PILOT. Το σύστημα που δίνει την απάντηση
για τις μετακινήσεις τους μέλλοντος.

Προπορεύεται σε
κάθε χιλιόμετρο.

H ευφυΐα μετατρέπει την πορεία σε πρωτοπορία. Ο αέρας στον οδηγικό πολιτισμό.
Οι εξελιγμένοι πετρελαιοκινητήρες της νέας Ε-Class είναι ακόμη πιο ισχυροί, ελαστικοί και
ταυτόχρονα φειδωλοί. Μία γενιά έξυπνων κινητήρων, όπως ο 4κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας
της E 220 d με ισχύ 143 kW (194 hp) και μέγιστη ροπή 400 Nm, σας προσφέρει μία νέα
εμπειρία αποδοτικότητας. Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC,
κάθε διαδρομή αναβαθμίζεται σε ένα νέο επίπεδο. Είναι το πρώτο παγκοσμίως αυτόματο
κιβώτιο 9 σχέσεων στην premium κατηγορία, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με κατά μήκος
τοποθετημένους κινητήρες και διαθέτει υδροδυναμικό μετατροπέα ροπής στρέψης. Αποτέλεσμα: μειωμένες διακυμάνσεις του αριθμού στροφών μεταξύ των σχέσεων, ταχύτερες
αλλαγές και ακόμη περισσότερη ευελιξία.

Πρεμιέρα στη νέα Ε-Class κάνει και η προαιρετική αερανάρτηση AIR BODY CONTROL. Το
σύστημα αερανάρτησης πολλαπλών θαλάμων προσφέρει, σε συνδυασμό με τη συνεχή
ρύθμιση της απόσβεσης, άνεση και δυναμική οδήγηση εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Η απόσβεση προσαρμόζεται για κάθε τροχό ξεχωριστά στις συνθήκες οδήγησης και την κατάσταση
του οδοστρώματος. Μπορούν επίσης να μειώνονται αποτελεσματικά οι στρέψεις και οι κλίσεις
κατά την οδήγηση σε στροφές, για παράδειγμα. Μέσω του DYNAMIC SELECT μπορείτε
να ρυθμίζεται την ανάρτηση AIR BODY CONTROL πιο άνετη ή πιο σπορ στις τέσσερις βαθμίδες «Comfort», «Comfort Plus», «Sport» και «Sport Plus». Τέλος, η ρύθμιση ύψους ανάρ
τησης παρέχει σταθερό ύψος οχήματος ανεξαρτήτως φορτίου και συνθηκών οδήγησης.

Εφηύραμε ξανά το αυτοκίνητο.

Βασικός εξοπλισμός.

Με την εισαγωγή αυτού του διευρυμένου συστήματος, η Mercedes-Benz φέρνει την επανάσταση στην οδήγηση. Πρόκειται για ένα ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση.
Το προαιρετικό σύστημα DRIVE PILOT μπορεί σε όλα τα είδη δρόμων – αυτοκινητοδρόμους,
επαρχιακούς δρόμους καθώς και στην πόλη – να διατηρεί αυτόματα τη σωστή απόσταση
από τα προπορευόμενα οχήματα, αλλά και να κρατά το αυτοκίνητο στη λωρίδα του με ταχύτητες
έως 210 km/h. Ο οδηγός μπορεί έτσι να ξεκουράζετε αφού, στην κανονική λειτουργία
οδήγησης, δεν χρειάζεται να επεμβαίνει πατώντας φρένο ή γκάζι χάρη στον πιλότο διατήρησης
απόστασης DISTRONIC, ενώ επιπλέον υποστηρίζεται σημαντικά και στη διεύθυνση του
αυτοκινήτου – ιδίως στις στροφές.

Σπορτίφ κομψότητα στο βασικό εξοπλισμό. Η επένδυση μάσκας ψυγείου με τρεις γρίλιες,
μάσκα ψυγείου με τρισδιάστατο πλαίσιο χρωμίου, μπροστινές γρίλιες και κάθετη ράβδο
σε χρώμιο, πίσω γρίλιες σε Μαύρο γυαλιστερό. Επιπλέον, αστέρι Mercedes στο καπό του
κινητήρα, ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων σε Ασημί Βαναδίου, διακοσμητική λωρίδα
αμαξώματος από στιλβωμένο αλουμίνιο και πίσω προφυλακτήρας με μαύρο ένθεμα σε
εμφάνιση διαχύτη. Στο εσωτερικό καθίσματα με επένδυση υφάσματος σε Μαύρο, τιμόνι
πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων σε δέρμα νάπα σε Μαύρο και διάκοσμος σε
βαφή εφέ Καφέ καθώς και επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων, βάσεις παραθύρων και κεντρικά
πλαίσια θυρών σε Μαύρο.

Εξωστρεφής. AVANTGARDE.

Πολυτελής. EXCLUSIVE.

Ροπή προς το ιδιαίτερο. Προαιρετικά, τρισδιάστατη μάσκα ψυγείου με δύο γρίλιες και
ένθετο χρωμίου, καθώς και ενσωματωμένο αστέρι Mercedes. Ο πόλος έλξης: ζάντες
αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί Βαναδίου. Το εσωτερικό διατίθεται σε τρεις
χρωματικούς συνδυασμούς: Μαύρο, Καφέ Καρυδί/Μαύρο ή Μπεζ Μακιάτο/Μαύρο.
Καθίσματα άνεσης με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Νόργουιτς σε
Μαύρο, Καφέ Καρυδί ή Μπεζ Μακιάτο, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης
3 ακτίνων σε δέρμα νάπα και διάκοσμος σε αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης.

Μοναδική εμφάνιση, εάν το επιθυμείτε. Η κλασική μάσκα ψυγείου με τρεις γρίλιες και το
αστέρι Mercedes στο καπό του κινητήρα. Εκλεπτυσμένη: το προαιρετικό AIRPANEL με
προσαρμοζόμενη λειτουργία κλεισίματος για την εισαγωγή αέρα στη μάσκα ψυγείου και τον
μπροστινό προφυλακτήρα. Κινείται πάνω σε ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε
Ασημί Βαναδίου. Εκλεκτική στην παραμικρή λεπτομέρεια: το εσωτερικό με καθίσματα άνεσης
αποκλειστικής σχεδίασης και με επενδύσεις σε από δέρμα/ύφασμα ή προαιρετικά δέρμα
νάπα και διάκοσμο από ξύλο μελιάς ανοικτό καφέ με ανοικτούς πόρους.

Επιβλητική. Η AMG Line.

Προσωπική υπόθεση. designo.

Η επιτάχυνση των αισθήσεων. Προαιρετικά, μπροστινή ποδιά AMG με εντυπωσιακές εισαγωγές αέρα και μάσκα ψυγείου με δύο γρίλιες, πίσω ποδιά AMG σε εμφάνιση διαχύτη με
διακοσμητική λωρίδα χρωμίου καθώς και ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε
Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένες. Το σπορτίφ πολυτελές εσωτερικό: σπορ καθίσματα με
επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA σε Μαύρο ή προαιρετικά δέρμα νάπα με οριζόντιες ραφές σε Καφέ Σάγματος/Μαύρο. Εθιστικά: το σπορ
τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με επίπεδο κάτω τμήμα και τα σπορ πεντάλ AMG.

Διαισθητική επιλογή της πολυτέλειας. Προαιρετικό εσωτερικό designo με επένδυση σε
δέρμα νάπα designo Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Σάγματος με καπιτονέ σχεδίαση και διάτρητο
στις έδρες των καθισμάτων. Μοναδικό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: διάκοσμος σε
ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό, επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων, βάσει παραθύρων και
υποβραχιόνια σε δέρμα νάπα designo. Προαιρετικά κάτι ξεχωριστό: διάκοσμος από ξύλο
μανόλιας flowing lines designo Καφέ ή Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo. Η εσωτερική οροφή designo σε ύφασμα μινροϊνών DINAMICA Γκρι Κρυστάλλου, Μπεζ Μακιάτο
ή Μαύρο.

Επενδύσεις και διάκοσμος.

Βασικός εξοπλισμός

Επενδύσεις

Avantgarde

001

301

101

314

001 Ύφασμα Μασαλία Μαύρο
101 Συνθετικό δέρμα ARTICO Μαύρο1
201 Δέρμα Μαύρο1
214 Δέρμα Καφέ Καρυδί/Μαύρο1
215 Δέρμα Μπεζ Μακιάτο/Μαύρο1
301 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Νόργουιτς Μαύρο
314 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Νόργουιτς Καφέ Καρυδί/Μαύρο
315 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Νόργουιτς Μπεζ Μακιάτο/Μαύρο
401 Δέρμα/Ύφασμα Βαλένς Μαύρο
414 Δέρμα/Ύφασμα Βαλένς Καφέ Καρυδί/Καφέ Εσπρέσο
415 Δέρμα/Ύφασμα Βαλένς Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Εσπρέσο
601 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών Dinamica Μαύρο

315

801 Δέρμα νάπα Μαύρο1
811 Δέρμα νάπα Μαύρο1
814 Δέρμα νάπα Καφέ Καρυδί/Καφέ Εσπρέσο1
815 Δέρμα νάπα Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Εσπρέσο1
824 Δέρμα νάπα Καφέ Σάγματος/Μαύρο1
961 Δέρμα νάπα δίχρωμο Μαύρο/Γκρι Τιτανίου pearl designo1
975 Δέρμα νάπα δίχρωμο Μπεζ Μακιάτο/Καφέ Σάγματος designo1

201

Διάκοσμος
H80 Βαφή εφέ Καφέ
739 Αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης1, 2
H09 Ξύλο μελιάς Καφέ με ανοικτούς πόρους1, 3
736 Ξύλο μελιάς Μαύρο με ανοικτούς πόρους1, 4
731 Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό1, 4

214

H26 Ξύλο μανόλιας flowing lines Καφέ designo1
H16 Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo1
H06 Ξύλο μελιάς Καφέ γυαλιστερό1
H64 Μεταλλική δομή1
1

Προαιρετικός εξοπλισμός.
εξοπλισμός για designo.

2

Βασικός εξοπλισμός για AvanTgarde και AMG Line.

3

Βασικός εξοπλισμός για Exclusive.

4

Βασικός

215

Exclusive

AMG Line

designo

Διάκοσμος

H80

401

601

961

739

414

811

975

H09

736

415

824

731

801

H26

H16

814

H06

815

H64

Χρώματα εξωτερικής βαφής.

Ακρυλικές βαφές

Βαφές designo1

Μεταλλικές βαφές1

040

197

988

297

149

775

992

799

796

997

996

Ακρυλικές βαφές
040 Μαύρο
149 Λευκό Πολικό
Μεταλλικές βαφές1
197 Μαύρο Οψιδιανού
775 Ασημί Ιριδίου
796 Καφέ Κιτρίνης
890 Μπλε Καβανσίτη
988 Ασημί Αδαμάντινο
992 Γκρι Σελενίτη
997 Πράσινο Καλλαΐτη
Βαφές designo1
297 Γκρι Σελενίτη designo magno
799 Λευκό Αδαμάντινο bright designo
996 Κόκκινο Υάκινθου μεταλλικό designo
1

Προαιρετικός εξοπλισμός.
Για περισσότερες εξατομικευμένες βαφές designo, απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα
Mercedes-Benz της περιοχής σας.

890

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

E 220 d

E 350 d

E 200

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη

4 εν σειρά

6/V

4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm

1950

2987

1991

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ.

143 (194)/3800

190 (258)/3400

135 (184)/5500

Ονομαστική ροπή στρέψης σε Nm σε σ.α.λ.

400/1600–2800

620/1600–2400

300/1200–4000

3

1

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

7,3

5,9

7,7

Τελική ταχύτητα σε km/h

240

250

240

Διαστάσεις ελαστικών εμπρός/πίσω άξονα

205/65 R 16

225/55 R 17

205/65 R 16

Καύσιμο

Diesel

Diesel

Αμόλυβδη

αστικός κύκλος

4,7–4,3

6,6–6,3

8,0–7,6

υπεραστικός κύκλος

4,1–3,6

4,9–4,4

5,3–4,9

μικτός κύκλος

4,3–3,9

5,5–5,1

6,3–5,9

Εκπομπές CO23 σε g/km σε μικτό κύκλο

112–102

144–133

142–132

Κατηγορία εκπομπών4/αποδοτικότητας5

Euro 6/A+

Euro 6/A

Euro 6/B

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l/ρεζέρβα περ.

50/7,0

50/7,0

50/7,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ σε l

540

540

540

Κύκλος στροφής σε m

11,60

11,60

11,60

Κενό βάρος σε kg

1680

1800

1605

2

Κατανάλωση καυσίμου3 l/100 km

6

7

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg

2320

2440

2245

Μήκος8/[πλάτος συμπ. καθρεπτώνl8 σε mm

4923/2065

4923/2065

4923/2065

Μεταξόνιο8 σε mm

2939

2939

2939

Μετατρόχιο εμπρός8/πίσω8 σε mm

1616/1619

1600/1603

1616/1619

Το καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

1

Σ τοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με την Οδηγία 80/1269/ΕΟΚ στην ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι μετρήσεις έγιναν με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης
(Κανονισμός [ΕΚ] 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Υπόδειξη σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος
της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. 4 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 5 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες
εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος. 6 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 70/156/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση 2000/40/ΕΚ. 7 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΟΚ στην έκδοση 95/48/ΕΟΚ
(όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση δοχείου καυσίμου κατά 90 %, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν κατά κανόνα αυτή την τιμή,
μειώνοντας αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο. 8 Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα
«Laureus Sport for Good Foundation».

Σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 03.09.2015. Μετά την

είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν

ημερομηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές

ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί

κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις

διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία

στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγορα-

μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκε-

στή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμο-

κριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

ποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός

www.mercedes-benz.gr
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