
E-klassi sedaan





Saa kõigega hakkama. Uus E-klassi sedaan pakub Sulle kõike, mida selleks tarvis läheb: ruumi, 
mugavust, turvalisust ja teedrajavaid uuendusi. Luksusklassi viivad uuele tasemele senisest 
dünaamilisem disain, hoolikalt viimistletud ohutusvarustus, digitaalne sõitjateruum, MBUX ja 
parimal tasemel mugavus.

Loodud igapäevasteks võitudeks.



Elegantselt sportlik tagaosa ja tipptasemel funktsionaalsus: jõulise õlajoone ja 
kvaliteetvelgedega uus E-klassi sedaan on tõeline pilgupüüdja.

Ruumi kindlustundele.





Parima kvaliteediga materjalid, uuenduslik tehnoloogia ja veel rohkem mugavust: uue E-klassi 
sedaani sõitjateruum muudab selle kõige abil Su päeva paremaks. Keskseks elemendiks on 
digitaalne juhikoht ja selle kõrgresolutsiooniga multimeediaekraan, mille abil kasutad autot 
sama intuitiivselt nagu nutitelefoni.

Eriti võimekas.





Mercedes-Benz on autotööstuses alati mänginud olulist rolli, olles teenäitaja autode 
ohutuse arendamisel. Kogu sellealane kogemuste pagas on selgelt nähtav ka uues 
E-klassis. Suur hulk tehases paigaldatud juhiabi- ja ohutusseadmeid hoolitsevad, 
et sõit sujuks turvaliselt ja pingevabalt.

Eeskäija ohutuses.





Uue E-klassi sedaani mugavusele ei saa sisuliselt keegi vastu. Massaažiistmed, meeldiv 
kliima, Burmester® audiosüsteemi esmaklassiline heli ning meeleoluvalgustus panevad 
Sind unustama, et istud autos. Võrratu enesetunde tagavad ENERGIZING paketid, 
mis seovad eri mugavusfunktsioonid üheks tervikuks.

Ületamatu mugavus.





MBUX.
E-klassi sedaan, mis soovib Sind tundma õppida. Tänu intelligentsele hääljuhtimisega MBUX-ile kohandub auto Su soovidega ja 
teab, mis on Sinu jaoks oluline. Kõrgresolutsiooniga multimeediaekraanidel kuvatavat infot saad ise valida, tänu sellele navigeerid 
oma igapäevaelus pingevabalt ja enesekindlalt.



MBUX liitreaalsusega navigeerimine ühendab reaalsuse ja virtuaalmaailma: et leiaksid õige tee ka kõige keerulisemas liiklusolukorras. 
Tehnoloogia ühendab tegeliku pildi ja graafilised navigeerimisjuhised, aidates Sul sihtpunkti jõuda kiiresti, ohutult ja stressita.

MBUX liitreaalsusega navigeerimine.



Teel koos parimatega. Uued modernsed veljed annavad E-klassi sedaanile esinduslikult 
kaasaegse välimuse.

Eraldi juhitavate LED-elementidega adaptiivsed MULTIBEAM LED esituled kohanduvad 
iga situatsiooniga. ULTRA RANGE pikendab valgusulatust maksimaalse lubatava piirini.

Uued veljed.MULTIBEAM LED esituled.



Burmester® ruumilise heli süsteem. Meeleoluvalgustus.
Burmesteri® tippklassi helisüsteemiga naudid uues E-klassi sedaanis esmaklassilist 
ruumilist heli. Helipilti saab esimeses ja tagumises reas eraldi optimeerida. 
Tulemusena koged veelgi intensiivsemat kuulamiskogemust.

Muuda sõitjateruumi vastavalt oma eelistusele või hetketujule: 64 tooniga meeleolu- 
valgustus pakub põnevaid värvikombinatsioone, muutudes Sinu soovi korral dünaamili-
selt ja valgustades eri piirkondi eri värvidega.



Isikupära ja sportlikkus standardvarustuses: E-klassi baasmudelil on atraktiivne 
AVANTGARDE välisdisain, mis toob esile Su auto dünaamilisuse ja elegantsi. 
Kõigi disainielementide kokkumäng annab tulemuseks auto, mida soovid omada.

Näita kõigile, et hindad elegantsi ja esinduslikkust: EXCLUSIVE sõitjateruumiga on 
fookus klassikalisel Mercedes-Benzi disainil ja stiilsetel kroomelementidel. 
Kõikide elementide kokkumäng annab tulemuseks stiilse terviku.

EXCLUSIVE.AVANTGARDE.



Näita kõigile, et sportlikkus on Sulle oluline: diskreetse AMG Line paketiga on fookus 
modernsel disainil ja muljetavaldaval dünaamikal. Paljude elementide kokkumäng annab 
tulemuseks väljendusrikka terviku, mille muudab veelgi mõjuvamaks madaldatud 
vedrustus – koos garanteeritud sõidunaudinguga.

AMG Line.
Night paketiga muutub sportlik disain veelgi väljendusrikkamaks. Paljud elemendid on 
kas mattmustad või läikivmustad. Sõltuvalt kerevärvist tekitab see kontraste või 
sujuvaid üleminekuid. Vali ükskõik milline värv, isikupäras võidad alati!

Night-pakett.



Puhtamad heitmed tänu hübriidtehnoloogiale, mis ühendab ökonoomsed sisepõlemismootorid ja efektiivse elektrijõuallika. 
Tulemusena saab südalinna läbida kohalike heitmeteta, tegemata kompromisse mugavuses pikkadel sõitudel.

Hübriidimootoriga.



AIR BODY CONTROL võimaldab Sul uue E-klassi sedaani vedrustust seadistada täpselt vastavalt oma eelistusele: kas mugavaks või 
sportlikuks, kuid sõidunauding on alati tagatud!

AIR BODY CONTROL.



Iga Mercedes-AMG on meistriteos, igal AMG-l on selgelt eristuv iseloom. Kuid neid kõiki ühendab 
sportlikkus, millele on raske vastu panna. Ning kirg maksimaalse tulemuse järgi. See sünnib 
punktis, kus kohtuvad insenerioskused ja väga eriline suhtumine: AMG maailmas. Me usume, 
et välja kujunenud piire peab püüdma nihutada, ainult nii jõutakse uute saavutusteni. Me 
teame, et miski ei sünni niisama. Kuid piirid on seatud inimeste poolt ning inimesed 
suudavad neid ka edasi nihutada. Selline suhtumine võimaldab meil saavutada 
erakordseid tulemusi ringrajal – ja ka tavateedel.

Tere tulemast AMG maailma.

www.mercedes-amg.com

Loodud võitjaks.
Mercedes-AMG E-klass sedaan.





Tehnilised andmed.

Mootorile parim:
Mercedes-Benz originaalõlid.

Bensiinimootorid

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 450 4MATIC
Mercedes-AMG 

E 53 4MATIC+

Mercedes-AMG 

E 63 4MATIC+

Mercedes-AMG 

E 63 S 4MATIC+

Töömaht (cm3) 1991 1991 1991 2999 2999 3982 3982

Võimsus1 (kW [hj]/ p/min) 1452 1452 1902 2702 3202 4202 4502

Kiirendus 0 - 100 km/h (s) 7,5 7,6 6,2 5,0 4,5 3,5 3,4

Tippkiirus (km/h) 2403 2323 2503 2503 2503 2503 3003

Kütusekulu4 (l/100 km)
Linnas
Maanteel
Keskmine 

8,9-9,4
5,2-5,7
6,6-7,1

9,2-9,6
5,6-6,1
7,0-7,3

8,9-9,4
5,3-5,8
6,6-7,1

10,9-11,5
6,1-6,4
7,9-8,3

11,4-11,7
6,8-7,1
8,5-8,8

15,6
9,2
11,6

15,7
9,3
11,6

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 151-162 159-168 151-162 181-189 194-200 265 267

Heitmeklass5/efektiivsusklass6 C - B C - C C - B D - C D - D G - G G - G

Diiselmootorid Hübriid 
(diiselmootorid)

Hübriid 
(bensiinimootorid)

E 200 d E 220 d E 220 d 4MATIC E 400 d 4MATIC E 300 de E 300 de 4MATIC E 300 e E 300 e 4MATIC

Töömaht (cm3) 1598 1950 1950 2925 1950 1950 1991 1991

Võimsus1 (kW [hj]/ p/min) 118 143 143 243 143 143 155 155

Kiirendus 0 - 100 km/h (s) 8,4 7,3 7,5 4,9 5,9 5,9 5,7 5,8

Tippkiirus (km/h) 2263 2403 2393 2503 2503 2353 2503 2453

Kütusekulu4 (l/100 km)
Linnas
Maanteel
Keskmine 

5,2-5,4
4,0-4,3
4,4-4,7

5,7-6,0
4,1-4,3
4,7-4,9

6,1-6,5
4,5-4,7
5,1-5,4

8,1-8,4
4,9-5,2
6,1-6,4

1,4 1,6 1,8 1,9-2,0

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 117-124 123-130 134-141 161-168 38 42 41 44-45

Heitmeklass5/efektiivsusklass6 A - A+ A - A A - A C - B A+ - A+ A+ - A+ A+ - A+ A+ - A+

Nominaalvõimsus vastavalt Määruse (EC) No. 715/2007 hetkel kehtivale versioonile. 2 Saadaval ajutiselt. 3 Elektrooniliselt piiratud. 4 Näidatud väärtused on kindlaks määratud vastavalt ettenähtud mõõtemetoodikale. “NEDC CO2 väär-
tused“ vastavalt rakendusmäärusele (EU) 2017/1153 Art. 2 No. 1. Kütusekulu on arvutatud vastavalt neile väärtustele. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2 heitmete kohta leiab väljaandest “Leitfaden über den Kraftst-
offverbrauch, die CO2-Emissionen and den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” („Käsiraamat uute sõiduautode kütusekulu, CO2 heitmete ja energiakulu kohta”), mis on tasuta saadaval kõikide edasimüüjate juures ja Deutsche 
Automobil Treuhand GmbH kodulehel www.dat.de. Näidud ei põhine konkreetsel sõidukil ega ole osaks tootepakkumisest; need on edastatud ainult eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Näidud sõltuvad valitud lisavarustusest. 
5 Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. 6  Arvutatud vastavalt mõõdetud CO2 heitmetele, arvestades sõiduki massi. Kehtiv ainult Saksamaal.
Rohkem tehnilisi andmeid leiab www.mercedes-benz.ee



Mõõdud.

Kõik mõõdud millimeetrites. Näidatud on keskmised mõõdud. Kehtivad baasvarustuses ja koormata sõidukite kohta.
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Mercedes-Benz on 2000. aastal loodud ülemaailmse sihtasutuse “Laureus Sport for Good Foundation” asutajaliige. See 
on Mercedes-Benzi kõige tähtsam sotsiaalne algatus. Laureus Sport for Good toetab puudust kannatavaid lapsi ja noori 
sotsiaalsete spordiprojektidega, mis annavad neile uusi võimalusi ning õpetavad olulisi väärtusi nagu meeskonnavaim, 
austus ning pühendumine. “Change the Game for Kids” on meie juhtmõte, mida soovime sinuga jagada. Soetades 
Mercedes-Benzi, toetad ka “Laureus Sport for Good” liikumist.

Veho Baltics OÜ, Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Estonia · 02-0720

Tähelepanu: pärast trükise koostamise tähtaega (27.09.2019) võib toote juures olla tehtud muudatusi. Tootja jätab 
endale õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja muudes omadustes, kui neid muutuseid ja 
kõrvalekaldeid, võttes arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab tellimuse 
või tellimuse eseme tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Piltidel võib olla 

varustust ja lisasid, mis ei kuulu standardvarustusse. Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt. Teave õigusnormide, 
õigusnõuete ja maksustamise ning sellega seonduva kohta kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi suhtes ja oli trükise 
koostamisel täpne. Täpsema ja hetkel kehtiva info saamiseks pöörduge oma volitatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole. 
www.mercedes-benz.ee


