
E-Klasse coupé



Den ny E-Klasse coupé er den perfekte kombination  
af luksuriøs komfort og dynamisk sportslighed.

Made to win the day.



Coupédesignet forener kraftfulde konturer med tidløst moderne linjer, 
 hvilket især kommer til udtryk i forbindelse med den sportslige AMG 
 udstyrslinje. Hvert eneste blikfang på den ny E-Klasse coupé har en 
 dynamisk sportslig udstråling.

Dynamisk sportslighed  
hele vejen igennem.



Den rigtige fornemmelse helt fra start. Det sportslige interiør med  
det nydesignede rat og det digitale cockpit har et eksklusivt udtryk 
med harmoniske linjer og er nyfortolket moderne luksus.

Stig ind og vind.



Kraftfulde motorer, justérbare undervogne og 4MATIC  
firehjulstræk som ekstraudstyr gør den ny E-Klasse coupé  
mere dynamisk end nogensinde. Du bestemmer selv,  
hvor sportsligt du vil køre.

Topdynamisk drivline.



Nå frem til din destination på en komfortabel måde: ENERGIZING pakkerne tilbyder mange afslappende 
muligheder undervejs på dine ture – for eksempel ved hjælp af musik og lyd, ambientebelysning eller 
 sædemassage. Alle funktioner er samlet i programmer, der kan vælges individuelt og passende til dit 
humør. Programmerne styrker hver især dit velvære og forebygger stress.

Succes er et spørgsmål  
om indstilling.



MBUX.
Din bils svar på en Chief Digital Officer. Den ny E-Klasse coupé har et ultramoderne infotainmentsystem i det nye digitale cockpit 
med adskillige innovative funktioner som eksempelvis stemmestyring og augmented reality.

For at du kan finde dig til rette i komplekse trafiksituationer, forbinder MBUX augmented reality til navigation den virtuelle verden 
med den virkelige. Teknikken viser grafiske navigations- og trafikoplysninger i live-billeder, så du kommer hurtigt og sikkert frem til 
din destination uden stress.

MBUX augmented reality til navigation.



Nye MULTIBEAM LED forlygter.
Suveræn på vejen. Det moderne fælgdesign giver den ny E-Klasse coupé et  
strømlinet og moderne udtryk.

MULTIBEAM LED forlygterne tilpasser sig automatisk til trafiksituationen med  
individuelt styrede lysdioder.

Letmetalfælge med multiegers design.
Iscenesæt interiøret helt efter dine personlige præferencer eller den aktuelle stemning. 
Med ambientebelysningens 64 farver skaber du fascinerende farveuniverser, der skifter 
dynamisk eller oplyser flere områder i forskellige farver.

Nyd lyden af højeffekt-højttalere fra Burmester®. Avanceret støjkompensation (VNC) 
 tilpasser musikken og lyden dynamisk i forhold til køresituationen for at give dig den 
bedst mulige musikoplevelse.

Ambientebelysning.Burmester® surroundsound-system.



Individualitet og sportslighed som standard: Allerede i basisudgaven får din E-Klasse  
det indbydende AVANTGARDE eksteriør, som forstærker bilens dynamiske og elegante 
udtryk. Samspillet mellem alle elementer skaber et markant indtryk, som forstærkes 
yderligere med den sænkede undervogn.

AVANTGARDE.
Vis hele verden, at du sætter pris på sportslighed: Den unikke styling i udstyrslinjen AMG 
er garant for moderne design og markant dynamik. Samspillet mellem alle elementer 
skaber et ekspressivt helhedsindtryk. Der bliver især lagt mærke til de eksklusive AMG 
letmetalfælge og det specifikke AMG hækskørt med diffusor.

AMG.
Med Nightpakken får dit sportslige eksteriør en endnu mere ekspressiv fremtoning.  
For at opnå denne effekt er adskillige elementer holdt i sort eller sort med højglans.  
Alt efter lakering giver dette forskellige kontraster og flydende overgange. Uanset hvad  
er der altid garanti for en ekstra portion individuel udstråling.

Nightpakke.
Komfort til alle sanser: Denne pakke samler særligt udstyr med innovative intelligente 
funktioner. Din Mercedes kan give dig målrettet opfriskning – så du holder længere bag 
rattet og opnår øget komfort på din køretur. Med op til fem komfortprogrammer og 
 ekstraudstyr som eksempelvis sædevarme til forsæderne.

ENERGIZING pakke.



En ny generation af motorer gør den ny E-Klasse coupé endnu mere sportslig og samtidigt også endnu mere effektiv.

Drives af en ny generation.
Du kan konfigurere din E-Klasse cabriolet perfekt efter egne præferencer: Med den fleksible DYNAMIC BODY CONTROL  
undervogn får du tre forskellige setups fra maksimal dynamik til førsteklasses kørekomfort. AIR BODY CONTROL luftaffjedringen 
 giver dig behagelig komfort, selv på veje med ujævn overflade.

Kør roligt videre.



Hver eneste Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik personlighed. Fælles for vores 
performancebiler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. En passion for at 
performe til det yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med en helt særlig indstil-
ling: Den ægte AMG ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte grænser for at opnå nye 
mål. Vi tager intet for givet. For grænser er skabt af mennesker, som lige præcis selv er  
i stand til at flytte disse grænser. Det er vores udgangspunkt for at skabe fremragende 
performance inden for motorsport – og til brug på almindelige veje.

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com

Made to win the night.



Mål.

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

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 oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige 
målemetode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (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 forekomme. 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.xxxxxx.xxx

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

Dieselmotorer Benzinmotorer

XXX XXX XXX XXX XXX

Slagvolumen (cm3) XXX XXX XXX XXX XXX

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) XXX XXX XXX XXX2 XXX2

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) XXX XXX XXX XXX XXX

Tophastighed (km/t.) XXX3 XXX3 XXX3 XXX3 XXX3

Brændstofforbrug4 (km/l)
Bykørsel
Landevejskørsel
Blandet kørsel

XXX
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XXX

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) XXX XXX XXX XXX XXX

Emissionsklasse5/energiklasse6 XXX XXX XXX XXX XXX 1.860
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XXXXXXX, XXXXXXX@XXXXXX.XXX, 08-0920

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 19.03.2020 kan der være 
foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i far-
venuancer 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.xxxxxx.xxx

Mercedes-Benz AG er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der 
blev etableret i år 2000. Fonden er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz.  
Laureus Sport for Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver 
nyt håb og formidler vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. 
„Change the Game for Kids“ er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber  
en Mercedes-Benz, støtter du samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.


