
Седан E-Класу





Справляйтеся з усіма завданнями. Новий седан E-Класу пропонує все, що для цього  
потрібно: місце, комфорт, безпеку і провідні інновації. Більш динамічний дизайн,  
більш продумані функції безпеки, цифрова передня панель, MBUX і вдосконалені  
функції забезпечення комфорту встановлюють нові масштаби для преміум-класу.

Made to win the day.



Спортивно-елегантна задня частина і висока функціональність: Новий седан          
Е -Классу приваблює погляди линіями кузова та колесними дисками.

Простір, що дарує почуття впевненності





Високоякісні матеріали, інноваційна техніка і ще більше комфорту: у салоні нового  
седана E-Класу зібрано все, що робить Ваше повсякденне життя кращим. Центром  
всього є цифрова передня панель: Завдяки мультимедійному дисплею з високою  
роздільною здатністю автомобілем дуже просто і інтуїтивно керувати, як смартфоном. 

Висока продуктивність.





Як лідер у галузі безпеки компанія Mercedes-Benz завжди грала важливу роль. Цей 
досвід використовується і в новому седані E-Класу. Численні допоміжні  
системи, котрі також стосуються безпеки, встановлюються безпосередньо на  
заводі і допомагають водієві.

Безпека на першому місці.





Стосовно комфорту новий седан E-Класу майже неперевершений. Масажні сидіння,  
охолодження повітря, неперевершений звук акустичної системи об’ємного звучання 
Burmester® чи комфортна підсвітка салону – все це інколи просто дозволяє забути про  
те, що Ви знаходитеся в автомобілі. Завдяки пакетам ENERGIZING можуть об’єднуватися 
функції, які найкраще сприяють гарному настрою.

Неперевершений комфорт.





MBUX.
Седан E-Класу, з яким Ви хотіли би познайомитися. Завдяки інтелектуальній системі MBUX з голосовим управлінням  
автомобіль повністю налаштовується за потребами водія і знає, що для нього важливо. Цифровий, індивідуально налаштовуваний 
мультимедійний дисплей високої роздільної здатності забезпечує дуже якісну навігацію. 



Доповнена реальність MBUX для навігаційної системи поєднує віртуальний світ з реальним, забезпечуючи краще орієнтування  
у складних дорожніх ситуаціях. За допомогою цієї технології навігаційні інструкції та інформація про дорожній рух виводяться на 
дисплей у вигляді живих зображень. Ви прибудете до місця призначення швидко, безпечно та спокійно.

Доповнена реальність MBUX для навігації.



Впевненність на дорозі. Нові сучасні дизайни надають новому седану E-Класу  
лаконічний, сучасний стиль.

Адаптивні фари MULTIBEAM LED завдяки системі керування окремими світлодіодами 
реагують на поточну ситуацію на дорозі. Дальнє світло ULTRA RANGE збільшує зону 
досягнення до допустимого максимуму.

Нові колісні ободи.Фари MULTIBEAM LED.



Акустична система об’ємного звучання 
Burmester®. Комфортна підсвітка салону.
Унікальні акустичні системи Burmester® забезпечують першокласне звучання  
у новому седані E-Класу. Його навіть можна окремо оптимізувати на кожному  
сидінні спереду та у задній частині салону. Таким чином загальне враження від  
нього додатково покращується.

Налаштуйте інтер’єр відповідно до своїх особистих уподобань або настрою.  
64 кольори комфортної підсвітки створюють захоплюючі відтінки, які динамічно  
змінюються, або ж освітлюють кілька областей салону різними барвами.



Індивідуальність та спортивність в серії: Вже в базовій версії E-Клас має привабливий 
екстерʼєр AVANTGARDE. Він підкреслює динаміку та елегантність автомобіля.  
Поєднання всіх елементів дизайну створює автомобіль, який точно захочеться придбати.

Покажіть, що для Вас важливі елегантність та престиж: Екстерʼєр EXCLUSIVE –  
це ставка на класичний дизайн Mercedes-Benz і стильні хромовані акценти.  
Поєднання всіх елементів утворює шляхетний цілісний образ.

EXCLUSIVE.AVANTGARDE.



Покажіть, що для Вас важлива спортивність: Унікальний стайлінг AMG Line – це ставка 
на сучасний дизайн та характерну динаміку. Поєднання всіх елементів дає експре-
сивний цілісний образ. Глибоко посаджена ходова частина суттєво підкреслює цей 
образ – і до того ж дарує справжню насолоду від руху.

AMG Line.
З пакетом Night спортивний екстерʼєр виглядає ще експресивніше. Для цього численні  
елементи витримано в чорному або блискучому чорному кольорі. Залежно від  
фарбування у результаті створюються контрасти або плавні переходи. Не має 
 значення, як: це завжди чіткий плюс для Вашої індивідуальності.

Пакет Night.



Розумні гібридні технології із заощадливими двигунами внутрішнього згоряння та ефективними електроприводами  
забезпечують менший рівень викидів. Завдяки цьому вже сьогодні у місті можна рухатися без викидів, а на великих  
дистанціях комфорт повністю зберігається.

Наступ гібридних технологій.



Завдяки AIR BODY CONTROL можна індивідуально регулювати ходову частину седана E-Класу. Відповідно до Ваших побажань. 
Незалежно від того, більше комфорту чи спортивності: насолода від руху залишається незмінною.

AIR BODY CONTROL.



Кожен Mercedes-AMG є самодостатнім шедевром з унікальним характером. Неприборканий 
спортивний дух – ось що обʼєднує наші потужні автомобілі зі спортивними. Їхня пристрасть  
до найвищої продуктивності. Вона виникає там, де інженерне мистецтво зустрічається з 
надзвичайно особливим ставленням: з духом AMG. Ми віримо, що для досягнення нових 
цілей необхідно постійно кидати виклик межам. Ми не сприймаємо нічого як належне. 
Адже межі створюються людьми, і тільки люди можуть їх долати. Завдяки такому  
характеру ми створюємо видатні автомобілі для автоспорту й дорожнього руху.

Ласкаво просимо до світу AMG.

www.mercedes-amg.com

Made to win the night.
Mercedes-AMG седан E-Класу.





Технічні характеристики.

1  Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Доступно короткочасно. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими методиками  
вимірювання. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 2 № 1 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З додатковою інформацією щодо  
офіційних показників витрати палива та офіційних показників питомих викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Інструкції з витрати палива, викидів CO2 та витрати електроенергії нових легкових авто-
мобілів», яку можна безкоштовно отримати у всіх крамницях та Deutsche Automobil Treuhand GmbH на сайті www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції та призначені лише для 
порівняння різних типів автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Дані дійсні тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення в залежності від країни. 6 Визначено 
на підставі вимірювання викидів CO2 з врахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.mercedes-benz.de

Тільки найкраще для двигуна: 
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

Габарити.

Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.
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Тільки найкраще для двигуна: 
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

E 200 d E 220 d E 220 d 
4MATIC

E 400 d E 400 d 
4MATIC

E 200 E 200 
4MATIC

E 300 E 350

Обʼєм (см3) 1,598 1,950 1,950 2,925 2,925 1,991 1,991 1,991 1,991

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.) 160 194 194 340 330 197 197 258 299

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 8,4 7,3 7,5 5,2 4,9 7,5 7,6 6,2 5,9

Максимальна швидкість (км/год) 226 240 239 250 250 240 232 250 250

Витрата палива4 (л/100 км) у змішаному циклі 4,7 4,3 4,8 5,4 6,4 6,5 7,2 6,5 6,9

Викиди CO2
4, змішаний режим (г/км) 124.0-117.0 130.0-123.0 141.0-134.0 168.0-161.0 162.0-151.0 168.0-159.0 162.0-151.0

Клас емісії5/ефективності6 A - A+ A - A A - A C - B C - B C - C C - B

E 300 de E 300 de 
4MATIC

E 300 e E 300 e 
4MATIC

Обʼєм (см3) 1,950 1,950 1,991 1,991

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.) 194 194 211 211

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 5,9 5,9 5,7 5,8

Максимальна швидкість (км/год) 250 235 250 245

Витрата палива4 (л/100 км) у змішаному циклі 0.0/17.5 1,6 1,9 2,1

Викиди CO2
4, змішаний режим (г/км) 38.0-38.0 42.0-42.0 41.0-41.0 45.0-44.0 

Клас емісії5/ефективності6 A+ - A+ A+ - A+ A+ - A+ A+ - A+
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Дизельні двигуни

Гібридні двигуни

Бензинові двигуни

Бензинові двигуни

E 450 
4MATIC

E 53 
4MATIC+

E 63 
4MATIC

E 63 S
4MATIC

2,999 2,999 3,982 3,982

367 435 571 612

5 4,5 3,5 3,4

250 250 250 250

8,3 8,7 9,1 9,1

189.0-181.0 200.0-194.0 265.0-265.0 267.0-267.0

D - C D - D G - G G - G



Габарити.

Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.
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Mercedes-Benz AG належить до партнерів-засновників всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку 
було засновано в 2000 році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport 
for Good» підтримує через соціальні спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває 
для них перспективи і передає їм такі важливі цінності, як командний дух, повага та цілеспрямованість. 
«Змінити гру для дітей» – це наш лейтмотив, яким ми бажаємо поділитися з Вами. Придбанням автомобіля 
Mercedes-Benz Ви підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».

ПрАТ "АвтоКапітал", вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-0420

Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 22.10.2019 року можливі зміни виробу. До  
закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити зміни до конструкції 
та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комплекту поставки, якщо це буде 
прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовленого предмета 
використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-яких претен-
зій. На ілюстраціях можуть також бути зображені елементи опціонального обладнання, які не входять до базового 

комплекту постачання. Цей проспект є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних розпоряджень 
і наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної Респу-
бліки Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у свого 
дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.ua


