
C-Klasse sedan



Sportslig elegance, innovativ sikkerhedsteknologi 

og et interiør, der imponerer på alle parametre. 

Den ny Mercedes-Benz C-Klasse har fokus på dig.

En luksuriøs revolution.



Sportslighed møder moderne luksus.
Eksteriørdesignets minimalistiske linjer understreger det selvsikre udtryk og 

forener gennemført luksus med ubetinget sportslighed med detaljer som 

powerdomes, avanceret LED teknologi og et markant frontdesign, der vil fremad.



Alt det, du forventer. Og meget mere. Det digitale cockpit sikrer dig 

kontrollen over alle de vigtigste funktioner og fuldender det stilrene 

udtryk i den rummelige kabine.

Progressiv komfort i højsædet.



Innovativ. Og effektiv.
Den ny C-Klasse leveres med nyeste generation af benzin- og 

dieselmotorer. Den innovative teknologi sikrer lavere forbrug og 

endnu mere power takket været den integrerede startergenerator, 

som gør det muligt at opsamle og genanvende bremseenergi.



Stig ind. Læn dig tilbage.
De omfattende komforthøjdepunkter i den ny C-Klasse sedan får dig til at slappe 

af fra første sekund. For eksempel multikontursæderne med otte massage-

programmer, det imponerende ambientelys eller de banebrydende ENERGIZING 

pakker. De gør din ny C-Klasse til en afslapningsoase i enhver situation.



Sikkerhed frem for alt.
Sublim komfort og intelligent sikkerhed er med til at gøre hver eneste tur i 

C-Klassen behagelig, afslappende og tryg takket være detaljer som den 

opdaterede Førerasasistentpakke PLUS og supplerende sikkerhedsfunktioner 

som midterairbag og PRE-SAFE Impuls Side.



Mere end en kabine. Et komfortunivers, hvor du kan slappe af under alle forhold, mens de 

innovative sikkerheds- og hjælpesystemer aflaster dig i stressede køresituationer og skaber 

tryghed, når du har brug for det.

Tænker intelligent og vigtigst af alt på dig. Moderne, digital luksus.

Avanceret stemmebetjening og et multimediesystem, der lærer af og sammen med dig. 

Videreudviklingen af det innovative MBUX infotainmentsystem giver dig kontrollen og fås 

blandt andet med geniale funktioner som navigation med Augmented Video og det ekstra 

store head-up display, der sikrer det ultimative overblik.



Ambientebelysning.

Skræddersyet til at forkæle dig. Disse sæder kombinerer en lang række indstil-

lingsmuligheder med eksklusive komfortfunktioner. Ergonomiske detaljer giver 

mulighed for den perfekte sædeposition, og de luftregulerede sidepuder skaber 

intensiv sidestøtte. Behagelige massagefunktioner med op til seks forskellige pro-

grammer forvandler hver eneste køretur til en oplevelse af velvære.

DIGITAL LIGHT i høj opløsning tilpasser lyset optimalt til hver eneste situation  

og sørger samtidig for øget komfort. Forskellige lysfunktioner reagerer på omgi-

velserne og andre trafikanter og giver mulighed for optimale lysforhold.

Multikontursæder til fører og forsædepassager.DIGITAL LIGHT.

Ambientebelysningens 64 nuancer skaber et gennemgående, unikt 

stemningsunivers i kabinen og reflekterer dit humør og din personlighed. 

Det skal opleves!

ENERGIZING pakker.

ENERGIZING pakkerne har dig og dit velbefindende som højeste prioritet. 

Vælg mellem de forskellige stemningsprogrammer „Vitalitet“, „Ny energi“ 

eller eksperimentér med de tre træningsprogrammer.



Med AVANTGARDE eksteriøret og interiøret forstærker du din bils individuelle og 

sportslige udtryk – og du understreger samtidig, at du sætter pris på moderne 

eksklusivitet. Samspillet mellem eksteriørelementerne skaber et designsprog med 

masser af karakter, og med den sænkede undervogn opnår du den ideelle balance 

mellem dynamik, komfort og sikkerhed, mens ambientebelysningen sikrer et unikt 

udtryk i den markante kabine.

Udstyrslinjen AVANTGARDE.

AMG udstyrslinjens markante styling fremhæver et ekstra sportsligt og 

eksklusivt udtryk i eksteriør såvel som interiør, mens tekniske detaljer som 

blandt andet den dynamiske sportsundervogn med direkte sportsstyring (ikke 

til plug-in hybridmodeller) understreger fornemmelsen af ubetinget køreglæde.

AMG.

Det tidløse udtryk i standardeksteriøret er gennemført fra alle vinkler, for de 

markante designelementer tæller blandt andet powerdomes i motorhjelmen, 

LED High Performance forlygter og 17” letmetalfælge. Og det attraktive udtryk 

fortsætter i kabinen med høj materialekvalitet og masser af fralægningsmulig-

heder til eksempelvis nøgler og smartphone.

Standardudstyret.

Nightpakken forstærker et allerede markant visuelt udtryk fra AMG udstyrslinjen 

med adskillige eksteriørelementer udført i forførende sort.

Nightpakken.



Én undervogn – tre indstillingsmuligheder. Undervognen med adaptiv justeringsdæmpning giver dig 

mulighed for at vælge imellem maksimal sportslighed og høj dæmpningskomfort, så du altid kan 

tilpasse din personlige kørestil. Og med bagakselstyring oplever du suveræn fleksibilitet i hverdagen 

og optimeret stabilitet ved højere hastigheder.

Undervogn med adaptiv justeringsdæmpning.

Kraftigere ydelse og øget effektivitet: I den ny C-Klasse er der placeret en andengenerations integreret 

startgenerator mellem motoren og gearkassen. Det innovative system varetager samme funktion som 

en hybridhjælpemotor. Det giver mulighed for et øget drejningsmoment ved acceleration op til 200 Nm.

Mere power. Lavere forbrug.



Tekniske data.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Tilgængelig i kort tid. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De angivne værdier er fastlagt i overens-
stemmelse med den foreskrevne målemetode. Værdierne er "WLTP CO2 værdier" i henhold til Art. 2 stk. 3 Implementerings forordningen (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af 
disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brændstofforbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen 
und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle salgssteder samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i 
produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. Værdierne varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan fore-
komme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun for Tyskland. Du finder flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

Det bedste til motoren:  
Original Mercedes-Benz motorolie.

Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier og gælder for biler med standardudstyr og uden last.
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Dieselmotorer

C 220 d C 300 d

Slagvolumen (cm3) 1.993 1.993

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 147 [200] / 4.200 195 [265] / 4.200

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,3 5,7

Tophastighed (km/t.) 2453 2503

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l)4 20,4 - 17,9 20,0 - 17,9

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 130,0 - 148,0 131,0 - 148,0

Emissionsklasse5/energiklasse6
A+    A A+    A

Benzinmotorer

C 200 C 300

Slagvolumen (cm3) 1.496 1.999

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 150 [204] / 5.800 - 6.100 190 [258] / 5.800

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,3 6,0

Tophastighed (km/t.) 2463 2503

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l)4 15,9 - 13,9 15,2 - 13,5

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 143,0 - 163,0 150,0 - 169,0

Emissionsklasse5/energiklasse6
A    B A    B



Igennem 20 år har vi haft en filosofi om, at sport er i stand til at forene og motivere mennesker.  

Vi har givet millioner af børn og unge adgang til vores hjælpeprogrammer, som har gjort det muligt  

for dem at ændre deres liv på en positiv måde. Programmerne, som vi støtter sammen med  

Laureus Sport for Good, er baseret på FNʼs Verdensmål for bæredygtig udvikling og indgår i en  

spændende, omfattende global bevægelse, som vil bidrage til positiv forandring af verden.  

Når du køber en Mercedes-Benz, støtter du samtidig Laureus Sport for Good-initiativet.

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 31.05.2021 kan der 

være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, 

afvigelser i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med 

rimelighed kan forlanges af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers 

interesser. Såfremt sælger eller producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den 

bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og 

ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes 

internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder  

dog kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din  

Mercedes-Benz AG forhandler for at høre, hvad der er gældende i dit land.

www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0321


