Mercedes-Benz Cars podczas salonu samochodowego w Paryżu 2018

Trzy światowe premiery Mercedes-Benz w Paryżu:
Klasa B, GLE oraz Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Stuttgart/Paryż. Do atrakcji tegorocznego stoiska Mercedes-Benz Cars
podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu (4-14 października) należy
nie tylko targowa premiera Mercedesa EQC, ale również światowe
debiuty nowych generacji GLE oraz Klasy B.
Ponadto przed publicznością po raz pierwszy pojawi się zupełnie nowy
bazowy model o wysokich osiągach – Mercedes-AMG A 35 4MATIC. Paletę
nowości AMG uzupełni nowy 6-cylindrowy wariant GT 43 4MATIC+
4-drzwiowe Coupé. Kolejną atrakcją będzie prototypowy model smarta,
przygotowany dla uczczenia 20. urodzin marki.
Mercedes-Benz GLE to najlepiej sprzedający się SUV w historii Mercedesa.
Na drodze najnowsza odsłona GLE jest komfortowa niczym luksusowa
limuzyna, a w terenie radzi sobie jeszcze lepiej od poprzednika.
Równocześnie oferuje znacznie więcej przestrzeni w kabinie, nowy interfejs
użytkownika, poszerzone i udoskonalone systemy wspomagające, zupełnie
nową gamę jednostek napędowych oraz szereg innych innowacji – a do tego
wyróżnia się najlepszą aerodynamiką w segmencie.
Nowy Mercedes-Benz Klasy B kładzie nacisk na sportową stronę koncepcji
modelu – Sports Tourer. Na tle poprzednika wygląda dynamiczniej, zwinniej
się prowadzi i zapewnia wyższy komfort. Wnętrze stało się jeszcze
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przestronniejsze, a silniki – efektywniejsze i bardziej przyjazne środowisku.
Awangardowa kabina nowej Klasy B z unikalnym designem panelu
instrumentów zapewnia niespotykane poczucie przestrzeni. Intuicyjny interfejs
użytkownika adaptacyjnego systemu multimedialnego MBUX to prawdziwy
przełom, a nowoczesne systemy wspomagające z funkcjami z Klasy S
zapewniają jeden z najwyższych standardów aktywnego bezpieczeństwa
w segmencie.
Wejście do świata „Driving Performance”: Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Wraz z A 35 4MATIC marka Mercedes-AMG prezentuje zupełnie nowy
bazowy model ze świata AMG, zbudowany na bazie najnowszej Klasy A.
Napędza go 4-cylindrowy silnik turbo o pojemności 2 litrów i mocy 225 kW
(306 KM). Nadwozie, zawieszenie, napęd na obie osie, przekładnia, programy
jazdy, zestrojenie – praktycznie każdy detal inżynierowie AMG zaprojektowali
tu pod kątem uzyskania maksymalnej dynamiki jazdy, i to bez wyrzeczeń
w zakresie codziennej wygody.
W rodzinie AMG GT debiutuje kolejny wariant – atrakcyjnie wyceniony bazowy
model Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4‑ drzwiowe Coupé z 6-cylindrowym
silnikiem o mocy 270 kW (367 KM). Jego design, technika, wyposażenie oraz
opcje indywidualizacji są takie same jak w przypadku mocniejszego
6-cylindrowego wariantu AMG GT 53 4MATIC+, zaprezentowanego w marcu
2018 r.
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smart: zawsze otwarty, nigdy się nie nudzi
Nowy pokazowy model smarta w ciekawy sposób daje wyraz życiowej
postawie marki – opartej się na prostocie i minimalizmie, a jednocześnie
stroniącej od nudy i stawiającej na niekonwencjonalne pomysły. Aby uczcić
20. urodziny smarta, nawiązuje on do poprzednich konceptów: Crossblade
(2002) oraz forspeed (2011). Ten ostatni, jako radykalny, otwarty pojazd
elektryczny, stanowił naturalny przykład dla najnowszego prototypu.
Obok pojawi się specjalna edycja smarta – „edition pureblack”, łącząca
matowy czarny lakier z błyszczącymi dodatkami w tym samym kolorze, takimi
jak panele progowe, spojler dachowy i dyfuzor, oraz czerwonymi akcentami.
Więcej targowych premier: kolejne nowości marki Mercedes-Benz EQ
Nowa marka produktowo-techniczna EQ pokaże w Paryżu dwa modele. Po
raz pierwszy na targach motoryzacyjnych wystąpi EQC, pierwszy całkowicie
elektryczny seryjny samochód Mercedes-Benz EQ. Jako „Mercedes wśród aut
na prąd”, symbolizuje on nową epokę mobilności. Imponuje sumą swoich zalet
z dziedziny komfortu i jakości oraz zasięgiem. Ponadto oferuje rozbudowane
usługi z zakresu elektromobilności – zarówno tej obecnej, jak i przyszłej.
Jednoosobowy samochód pokazowy EQ Silver Arrow stanowi emocjonujący
drogowskaz na przyszłość, a jednocześnie składa hołd osiągnięciom
rekordowego bolidu W 125 z 1937 roku.
Po raz pierwszy na targach motoryzacyjnych pojawi się także nowa Klasa A
Limuzyna – model, który otwiera świat limuzyn premium Mercedes-Benz.
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