
C-Klasse stationcar



Den ny C-Klasse stationcar er indbegrebet af moderne luksus, som skaber 
glæde hver eneste dag. Med progressivt design, banebrydende komfort  
og innovative teknologier. Oplev det hele selv.

Velkommen i din egen komfortzone.



Eksteriøret forener det elegante med det sportslige og funktionelle. Dynamiske  
proportioner, smukke overflader og høj funktionalitet er kendetegnende for designet  
på den ny C-Klasse stationcar. Det sportslige møder det luksuriøse. Designet er  
formfuldendt gennemført hele vejen til bagpartiet med todelte baglygter.

Stærk i udtrykket.



Kabinen i den ny C-Klasse stationcar sætter nye standarder. En klassisk 
Mercedes med materialer i høj kvalitet giver dig en luksuriøs og tilbagelænet 
fornemmelse. Moderne state of the art er det digitale cockpit. Nu kan du 
touchbetjene din bil på en intuitiv måde.

Her kan du slappe af.



Suveræn. Fremtidsorienteret. De nye motorer til C-Klasse stationcar har dynamiske  
køreegenskaber med lavere CO2-emission. Oplev de 4-cylindrede diesel- og  
benzinmotorer. Den opdaterede integrerede startgenerator varetager for første gang  
funktionen som hybrid hjælpemotor for at forstærke ydelsen og drejningsmo-
mentet og øge effektiviteten.

Dynamisk og innovativ drivline. 



Læn dig tilbage i den ny C-Klasse stationcars luksuriøse kabine. Gør dig det  
bekvemt. De mange komforthøjdepunkter gør det nemt at slappe af. Oplev 
8-zoners massagesæder, ENERGIZING pakker eller ambientebelysningen med  
individuelle indstillingsmuligheder.

Tilbagelænet velvære.



Det intelligente sikkerhedskoncept i den ny C-Klasse stationcar er bane-
brydende. De mange innovative funktioner gør hver eneste køretur til en 
behagelig og sikker oplevelse. Den opdaterede Førerassistentpakke Plus 
tænker intelligent – og vigtigst af alt på dig. Midterairbagen og PRE-SAFE® 
Impuls Side er supplerende sikkerhedsfunktioner, som kan beskytte dig.

En komfortzone, der gør dig tryg.



Avanceret stemmebetjening og et multimediesystem, der lærer af og sammen med dig. Videreud-
viklingen af det innovative MBUX betjeningssystem gør din ny C-Klasse stationcar til en digital 
komfortzone. Det omfatter også banebrydende funktioner som augmented video til navigationen 
eller ekstra stort head-up display.

Moderne luksus med fokus på det digitale.
En komfortzone, hvor du kan læne dig afslappet tilbage i sædet. Også selv om du for eksempel  
befinder dig i en stresset situation med kødannelser. Fordi de innovative sikkerheds- og  
hjælpesystemer til den ny C-Klasse stationcar hjælper dig. Den avancerede PRE-SAFE® Impuls  
Side og Køreassistentpakke Plus skaber tryghed i enhver trafiksituation.

Tænker intelligent – og vigtigst af alt på dig. 



ENERGIZING pakker.
DIGITAL LIGHT i høj opløsning tilpasser lyset optimalt til hver eneste situation  
og sørger samtidig for øget komfort. Forskellige lysfunktioner reagerer på  
omgivelserne og andre trafikanter og giver mulighed for optimale lysforhold.

DIGITAL LIGHT med projektionsfunktion.
ENERGIZING pakkerne giver dig øget velvære, når du kører. Forskellige komfort-
systemer kombineres med hinanden for at tilpasse sig til dine individuelle behov – 
både fysiske og mentale. På den måde hjælper den ny C-Klasse dig eksempelvis 
i monotone eller stressede køresituationer.

Skræddersyet til at forkæle dig: Disse sæder kombinerer en lang række indstil-
lingsmuligheder med eksklusive velværefunktioner. Ergonomiske detaljer giver  
mulighed for den perfekte sædeposition. Luftregulerede sidepuder skaber intensiv 
sidestøtte. Behagelige massagefunktioner med op til seks forskellige program-
mer forvandler hver eneste køretur til en velværeoplevelse.

Multikontursæder til fører og forsædepassager.EASY-PACK bagklap.
Standard i den ny C-Klasse stationcar: EASY-PACK bagklappen. Giver dig mærkbart 
øget læssekomfort. Tryk blot på en knap, når du skal læsse bilen. Bagklappen  
åbner og lukker automatisk.



Med AVANTGARDE eksteriøret og interiøret forstærker du din bils individuelle og 
sportslige udtryk – og du understreger, at du sætter pris på moderne eksklusivitet. 
Samspillet mellem eksteriørelementerne skaber en bil med masser af karakter. 
Med den sænkede undervogn opnår du den ideelle balance mellem dynamik, kom-
fort og sikkerhed. Du vil igen og igen kunne glæde dig over avantgardistiske  
designdetaljer i det markante interiør med ambitentebelysning. 

Standardeksteriøret er smukt at se på fra enhver synsvinkel og har et tidløst,  
attraktivt udtryk. De markante designelementer tæller blandt andet powerdomes 
på motorhjelmen, LED High Performance forlygter og 17" (43,2 cm) letmetalfælge. 
Standardinteriøret er garant for et tidløst og attraktivt udtryk. Kabinelysets høje 
kvalitet og de omfattende fralægningsmuligheder giver dig høj varemærkekomfort 
allerede som standardudstyr.

Udstyrslinjen AVANTGARDE. Standardudstyret.
AMG udstyrslinjens markante styling giver både C-Klassens eksteriør og interiør 
et ekstra sportsligt og eksklusivt udtryk. Dette valg er et klart designstatement. 
Desuden giver tekniske detaljer som blandt andet den dynamiske sportsundervogn 
med direkte sportsstyretøj (ikke til plug-in hybridmodeller) dig mærkbart større 
køreglæde. Interiøret afslører med det samme dine præferencer for det gennemført 
dynamiske og eksklusive.

Nightpakken forstærker det visuelle indtryk med mange eksteriørelementer udført  
i sort. Det understreger den sportslige karakter og skaber et individuelt udtryk,  
som signalerer, at du har flair for ekspressivt design og eksklusiv sportslighed.

AMG. Nightpakken.



Vores mål er mindsket emission og mere effektivitet. Fundamentet for det er forbrændingsmotorer med integreret 
startgenerator, der leverer op til 15 kW ekstra ydelse og yderligere 200 Nm drejningsmoment.

Forbrugsoptimerede og effektive drivliner med integreret startgenerator.
En undervogn – tre indstillinger: Undervognen med adaptiv justeringsdæmpning giver dig mulighed for at vælge imellem 
maksimal sportslighed og høj dæmpningskomfort. Passende til ruteføringen og den personlige kørestil. Bagakselstyringen 
er garant for øget manøvreringsfleksibilitet i hverdagen og optimeret kørestabilitet ved højere hastigheder.

Komfort kombineret med dynamik og køreglæde.


