C-Klasse Coupé.

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van
voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo
volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en
hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.
Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in speciﬁcaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid
zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand
van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (12/10). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de
afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen
wij naar onze laatste prijslijst. www.mercedes-benz.be www.mercedes-benz.nl
Daimler AG, Stuttgart BC/MC 6701 · 0350 · 07-00/0311 Gedrukt in Duitsland

Een coupé in hart en nieren.
Een laag silhouet met een pijlvormig toelopende, lange motorkap.
Een rechtopstaande lamellengrille met centraal aangebrachte ster,
een geprononceerde schouderlijn, korte overhangen en een krachtig
ogende, gedrongen achterzijde. Elke centimeter benadrukt het
karakter van deze coupé: gemaakt voor mensen die vooruit willen.

Verzorgingsadvies:
heeft dagelijks een royale dosis asfalt nodig.

Welkom in de coupélounge.

Een perfecte aanvulling.
Uw zevende zintuig.
De C-Klasse Coupé is altijd net iets verder
dan u denkt. Het Intelligent Light System met
adaptieve grootlichtassistent kijkt bijvoor beeld heel ver vooruit en zorgt daarmee voor
uitstekend zicht ʼs nachts. Dat de koplampen
zowel ʼs nachts als overdag stralen, is te
danken aan de karakteristieke vormgeving
en het progressieve design.

Dynamiek.

Design.

Hoe laat rijplezier zich concentreren? Met een uitgekiende basis. De C-Klasse Coupé
wordt aangedreven door BlueEFFICIENCY-motoren van de nieuwste generatie, die
dankzij hun reactiegedrag en performance de bestuurder veel rijplezier bieden, en
dankzij hun efficiëntie het milieu een goede dienst bewijzen. Voor nóg meer dynamiek
en tractie beschikt de C-Klasse Coupé over een elektronisch geregeld remsysteem
en het AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem. Dit onderstel tast
het wegdek af, reageert op oneffenheden, verhoogt het afrolcomfort en zorgt op deze
manier voor de grootst mogelijke rijveiligheid en rijplezier. Als optie zijn een straf
afgesteld sportonderstel, het Dynamic Handling Package en het AMG-sportpakket
leverbaar. En qua ergonomie komen de coupéstoelen en het driespaaks sportstuur
de bestuurder tegemoet.

Alleen al de aanblik van de coupé brengt u in vervoering. De passie komt zodra
u bent ingestapt. Het gestrekte silhouet met compacte afmetingen heeft geleid tot
een sportieve en expressieve coupé. De zijlijn kenmerkt zich door een geheel eigen
karakter. De grille met twee lamellen en centraal aangebrachte ster, het pijlvormig
toelopende front, de gedrongen en gespierde achterzijde met diffusor en LED-achterlichten, alsmede de korte overhangen zijn alle designelementen die het atletische
uiterlijk benadrukken. Het interieur ademt daarbij de sfeer van een luxe lounge met
een sportieve touch. Als optie is voor het interieur ook het contrastvolle stylepakket
in exclusief bicolordesign leverbaar.

–
–
–
–
–
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Vier sterke viercilinder benzine- en dieselmotoren met BlueEFFICIENCY-technologie
BlueEFFICIENCY V6-motor met 225 kW vermogen
Brandstofbesparend ECO start-stopsysteem
AMG-sportpakket met sportonderstel en sportparameterstuurbekrachtiging (optie)
AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem
Dynamic Handling Package met sportprogramma en adaptief dempingssysteem
(optie)
– Automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS leverbaar voor alle motoruitvoeringen
(standaard voor de C 250 BlueEFFICIENCY en C 350 BlueEFFICIENCY)

C-Klasse Coupé. Iedereen blijft kijken.

– Een open ʼgezichtʼ, gestrekt silhouet en gespierde achterzijde
– Breed ogend front met in de voorbumper geïntegreerd dagrijlicht
– Opvallende velgen, bijvoorbeeld de vijfspaaks velgen met banden 225/40 R 18
voor en 255/35 R 18 achter (optie)
– AMG-sportpakket (optie)
– Coupéstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en afzonderlijke zitplaatsen achter
– Driespaaks sportstuur en versnellingshendel standaard met nappaleder bekleed
– Sportieve sierdelen van gegalvaniseerd metaal
– Als optie leverbaar stylepakket met contrasterende kleuren voor het interieur

Comfort.

Veiligheid.

De C-Klasse Coupé zou geen Mercedes-Benz zijn als de sportiviteit niet gedistingeerd was. Dat begint al bij het instappen, dat met het EASY ENTRY-systeem ook
voor de achterpassagiers comfortabel is. Vervolgens kunt u eindeloos genieten van
de nieuwste generatie multimediasystemen (optie) met toegang tot mobiel internet,
navigatie en USB-aansluiting. Voor de veiligheid zijn verder diverse rijassistentiesystemen als optie leverbaar. De adaptieve grootlichtassistent zorgt er bijvoorbeeld
voor dat het wegdek steeds optimaal wordt verlicht.

Voor uw veiligheid beschikt de C-Klasse Coupé over optionele camera- en sensorgestuurde systemen. ATTENTION ASSIST bijvoorbeeld kan bepaalde vermoeidheidsverschijnselen herkennen, optisch en akoestisch een waarschuwing geven en
vervolgens adviseren een pauze in te lassen. De innovatieve PRE-SAFE®-systemen
kunnen mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties herkennen en preventieve veiligheidsmaatregelen nemen. De afstandsregeling DISTRONIC PLUS past automatisch
de juiste afstand tot de voorligger aan en kan indien nodig de C-Klasse Coupé afremmen of laten accelereren. De snelheidslimietassistent geeft geregistreerde maximumsnelheden van verkeersborden weer en waarschuwt wanneer deze worden
overtreden. Tot slot zorgt het standaard remsysteem ADAPTIVE BRAKE met wegrijhulp voor op hellingen steeds voor de gewenste remkracht, zodat u ook op steile hellingen vanuit stilstand vrijwel moeiteloos kunt wegrijden.
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Intelligent Light System met adaptieve grootlichtassistent en LED-dagrijlicht (optie)
Multimediasysteem COMAND Online met mobiel internet (optie)
Bluetooth®-telefonie en USB-aansluiting standaard
Media interface (optie)
Stoelverwarming voor de bestuurders- en voorpassagiersstoel (optie)
EASY ENTRY-systeem
PARKTRONIC met parkeergeleiding (optie)

– Actieve spoorassistent en dodehoekassistent (optie)
– Automatische afstandsregeling DISTRONIC PLUS met BAS PLUS en
PRE-SAFE®-rem (optie)
– ATTENTION ASSIST voor herkenning van vermoeidheidsverschijnselen (optie)
– Bestuurders- en voorpassagiersairbag, side- en pelvisbags voor, kneebag aan
bestuurderszijde, windowbags, optionele sidebags achter
– ISOFIX-kinderzitverankering standaard
– ADAPTIVE BRAKE met wegrijhulp voor op hellingen
– PRE-SAFE®-systeem voor bescherming van de inzittenden (optie)
– Snelheidslimietassistent kan aangegeven maximumsnelheden op
verkeersborden herkennen (optie)
– Regensensor voor de ruitenwissers

→ www.mercedes-benz.be

www.mercedes-benz.nl

Dynamic Handling Package.

Dynamic Handling Package met sportprogramma
(optie). Met het Dynamic Handling Package met sportprogramma is een druk op de knop voldoende voor nóg
meer dynamiek en rijplezier. In het sportprogramma
worden zowel de demping als de karakteristiek van
het gaspedaal gewijzigd, waardoor de motor nog sneller
reageert.
Het elektronisch geregelde dempingssysteem past zich
onafhankelijk van de gekozen rijstand steeds aan de
rijsituatie en de conditie van het wegdek aan. Het driespaaks sportstuur met schakelpaddles zorgt in combinatie met de automatische transmissie voor nóg meer
rijplezier. Bovendien zorgt de sportparameterstuurbekrachtiging door de gewijzigde stuurkarakteristieken
en de directere overbrenging voor een sportief stuurgedrag. Het verlaagde sportonderstel zorgt tot slot voor
extra dynamiek in snelle bochten.

Perfectie voor subliem rijplezier. Een met 15 mm verlaagd onderstel maakt deel uit van het Dynamic Handling Package.

Standaarduitrusting.

De nieuwe C-Klasse Coupé beschikt standaard over
een uitgebreide uitrusting. Een van de vele highlights
zijn de LED-achterlichten, die door het fellere licht voor
meer veiligheid zorgen en tegelijkertijd het sportieve
exterieurdesign benadrukken. In het interieur zitten de
bestuurder en voorpassagier op sportieve coupéstoelen,
die bij een dynamische rijstijl niet alleen voor uitstekende ondersteuning zorgen maar zonder meer ook fraai
ogen. De radio AUDIO 20 CD met 14,7-cm TFT-display
en mp3-compatibele cd-speler behoort eveneens tot de
standaarduitrusting. De basisfuncties van deze
apparatuur kunnen eveneens worden bediend vanaf
het – standaard – driespaaks sportstuur.

Driespaaks sportstuur bekleed met nappaleder.

AUDIO 20 CD met Bluetooth®-interface, USB- en Aux in-aansluiting.

LED-achterlichten.

Coupéstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen.

Opties.

Met een royaal assortiment opties kan de C-Klasse
Coupé verder worden geïndividualiseerd, en kunnen
het comfort en de veiligheid verder worden verhoogd.
Het multimediasysteem COMAND Online dient voor
navigatie en entertainment, maar biedt ook toegang tot
mobiel internet. Het spiegelpakket zorgt voor extra
comfort, doordat de buitenspiegel aan bestuurderszijde
automatisch wordt gedimd en beide buitenspiegels
aan het einde van de rit automatisch worden ingeklapt.
Dankzij de omklapbare achterstoelen kunnen ook grote
bagagestukken worden vervoerd. De bi-xenonkop lampen met Intelligent Light System verbeteren het
zicht in het donker, doordat de koplampen automatisch
worden afgesteld op de betreffende rijsituatie en het
licht in bochten bijvoorbeeld meedraait met de stuurbewegingen. Een pluspunt op veiligheidsgebied vormt
de actieve dodehoekassistent die de bestuurder waarschuwt zodra bij het wisselen van rijstrook een ander
voertuig zich in de dode hoek bevindt. Ook kan het
systeem met gerichte remingrepen mogelijke ongevallen
helpen voorkomen.

Multifunctioneel comfortstuurwiel.

COMAND Online.

Spiegelpakket.

Lichtpakket.

AMG-sportpakket.

Getinte achterruit en zijruiten.

Panoramaschuifdak.

Media interface.

Bi-xenonkoplampen met Intelligent Light System.

Actieve dodehoekassistent.

UNILAKKEN

METALLIC LAKKEN1

040 Zwart

183 Magnetietzwart

890 Cavansietblauw

590 Vuuropaal

197 Obsidiaanzwart

497 Cuprietbruin

650 Calcietwit

755 Tenorietgrijs

SPECIALE LAK1

775 Iridiumzilver

799 Diamantwit BRIGHT

792 Palladiumzilver
Optie.
2 Lederlook ARTICO.
1

ZWART

ALPACAGRIJS

721 Lederlook ARTICO/stof

728 Lederlook ARTICO/stof

H80 Pianolak zwart glanzend

H80 Pianolak zwart glanzend

739 Aluminium donker geborsteld1

739 Aluminium donker geborsteld1

H06 Essenhout bruin mat1

H06 Essenhout bruin mat1

ZWART

ALPACAGRIJS

SAHARABEIGE

FLAMENCOROOD

1212|221 Leder1

1282|228 Leder1

235 Leder1

237 Leder1

739 Aluminium donker geborsteld

739 Aluminium donker geborsteld

739 Aluminium donker geborsteld

739 Aluminium donker geborsteld

H80 Pianolak zwart glanzend1

H80 Pianolak zwart glanzend1

H80 Pianolak zwart glanzend1

H80 Pianolak zwart glanzend1

H06 Essenhout bruin mat1

H06 Essenhout bruin mat1

H06 Essenhout bruin mat1

H06 Essenhout bruin mat1

Afmetingen.

901

1019

320

278

1549
1770

652
528

506
536

1406

775

2760
4590

1443

1372

1552
1997

De afmetingen zijn gemiddelde waarden in millimeters. Ze gelden voor voertuigen in standaarduitvoering en in onbeladen toestand.

1055

1335

1278

Technische gegevens.

DIESELMOTOREN

C 220 CDI BlueEFFICIENCY

C 250 CDI BlueEFFICIENCY

Cilinderinhoud (cm3)

2143

2143

Max. vermogen (kW bij t/min)

125/3000–4200

150/4200

Acceleratie 0–100 km/h (sec.) (automaat)

8,4 (8,1)

7,0 (7,1)

Topsnelheid ca. (km/h) (automaat)

232 (231)

240 (240)

Gecombineerd l/100 km (automaat)

4,4–5,1 (4,9–5,3)

4,9–5,4 (4,9–5,3)

Gecombineerd km/l (automaat)

22,7–19,6 (20,4–18,9)

20,4–18,5 (20,4–18,9)

CO2-emissie3 (g/km) gecombineerd (automaat)

117–133 (128–139)

128–143 (128–139)

EU-emissieklasse

Euro 5

Euro 5

BENZINEMOTOREN

C 180 BlueEFFICIENCY

C 250 BlueEFFICIENCY

C 350 BlueEFFICIENCY

C 63 AMG

Cilinderinhoud (cm3)

1796

1796

3498

6208

Max. vermogen1 (kW bij t/min)

115/5000

150/5500

225/6500

336/6800

Acceleratie 0–100 km/h (sec.) (automaat)

9,0 (8,9)

– (7,2)

– (6,0)

– (4,5)

Topsnelheid ca. (km/h) (automaat)

225 (223)

– (240)

250

2503

Gecombineerd l/100 km (automaat)

6,7–7,3 (6,5–7,0)

– (6,5–7,0)

– (6,8–7,0)

– (12,0)

Gecombineerd km/l (automaat)

14,9–13,7 (15,4–14,3)

– (15,4–14,3)

– (14,7–14,3)

– (8,3)

CO2-emissie (g/km) gecombineerd (automaat)

157–169 (150–162)

– (152–163)

– (159–164)

– (280)

EU-emissieklasse

Euro 5

Euro 5

Euro 5

1

Brandstofverbruik3

3

Brandstofverbruik3

3

1

Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie. 2 De opgegeven waarden werden gemeten volgens richtlijn 80/1268/EU in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig.
Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. 3 Elektronisch begrensd. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be www.mercedes-benz.nl
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