Ponad 50 wersji do wyboru: jeszcze szersza gama nowej Klasy C

Nowy Mercedes-Benz Klasy C już w Polsce
Stuttgart/Warszawa. U dealerów Mercedes-Benz w Polsce dostępne są
już kolejne wersje nowej klasy C. Rodzina modelu obejmuje teraz ponad
50 wariantów – 30 w przypadku Limuzyny i Kombi oraz 21 dla nadwozi
Coupé i Kabriolet. Paletę jednostek napędowych otwierają bazowe
odmiany: benzynowa C 180 (156 KM) i wysokoprężna C 180 d (122 KM),
a na szczycie oferty plasują się sportowe modele C43 4MATIC i C 63
sygnowane przez Mercedes-AMG (390-510 KM). Ceny Limuzyny startują
od 131 700 zł za wariant C 180. Nowa Klasa C jest też dostępna w ramach
atrakcyjnego finansowania – w ofercie dla przedsiębiorców już od 1243
zł netto miesięcznie (program Lease&Drive 1%).
Czy to klasyczna limuzyna, praktyczne kombi, sportowe coupé, czy elegancki
kabriolet – rodzina nowej Klasy C jest zróżnicowana jak nigdy dotąd. Z 13
silnikami do wyboru obejmuje obecnie aż 51 wariantów! Tym samym
reprezentuje najszerszą gamę wśród osobowych modeli Mercedes-Benz.
Odnowiona Klasa C w skrócie
Klasa C pozostaje dziś najchętniej wybieraną serią modelową MercedesBenz. W swoim piątym roku produkcji przeszła szereg udoskonaleń. Jeśli
chodzi o design, projektanci skoncentrowali się na odświeżeniu wyglądu pasa
przedniego oraz przednich i tylnych lamp. Oferta obejmuje nowe silniki
benzynowe i wysokoprężne; wybrane z nich współpracują z 48-woltową
instalacją elektryczną, obejmującą rozrusznik zespolony z alternatorem
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z napędem pasowym. Zupełnie nowa jest architektura elektroniczna
samochodu. Klienci mogą skorzystać z opcjonalnego, w pełni cyfrowego
panelu wskaźników oraz systemów multimedialnych z dopasowanymi do ich
potrzeb funkcjami informacyjnymi i rozrywkowymi.
Systemy wspomagające Klasy C uwzględniają teraz również dane z map
i nawigacji. Przykładowo, aktywna kontrola odległości Active Distance Assist
DISTRONIC, element Pakietu wspomagania bezpieczeństwa jazdy (10 996
zł), może wspierać kierowcę w licznych sytuacjach na drodze i predykcyjnie
regulować prędkość auta np. podczas zbliżania się do zakrętów, skrzyżowań
czy rond. Wśród nowości są także intuicyjnie działające systemy: Active Lane
Change Assist (aktywny asystent zmiany pasa ruchu) i Active Emergency
Stop Assist (aktywny asystent awaryjnego zatrzymania się), dostępne jako
nowe funkcje Active Steering Assist (aktywnego asystenta kierowania).
Standardowo odnowiona Klasa C oferuje rozbudowany układ antykolizyjny
Active Brake Assist. Zależnie od sytuacji, może on pomóc w złagodzeniu
skutków lub całkowicie zapobiec kolizji polegającej na najechaniu na tył
poprzedzającego pojazdu (jadącego lub stojącego) albo potrąceniu
przechodnia lub rowerzysty.
Klasa C: ceny i oferta finansowania w Polsce
Ofertę Klasy C otwierają: benzynowa wersja C 180 Limuzyna (156 KM)
w cenie od 131 700 zł oraz wysokoprężna C 180 d Limuzyna (122 KM) – od
134 800 zł.
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Kombi kosztuje od 141 800 zł (C 180 d, 122 KM), Coupé – od 175 000 zł (C
200, 184 KM), a Kabriolet – od 208 700 zł (C 200, 184 KM).
Dla przedsiębiorców Klasa C jest dostępna w atrakcyjnej ofercie finansowej
w ramach programu Lease&Drive 1%. Przykładowo, przy 3-letniej umowie
i wstępnej opłacie w wysokości 15% ceny pojazdu (całkowity przebieg
w czasie trwania umowy – 75 000 km), Mercedes-Benz Klasy C 180 Limuzyna
jest dostępny już od 1243 zł netto miesięcznie. Identyczna oferta na wariant
C 180 Kombi rozpoczyna się od kwoty 1313 zł netto miesięcznie, a na C 200
Coupé – od 1556 zł netto miesięcznie.
C 200 Kabriolet przy 3-letniej umowie i wstępnej opłacie w wysokości 20%
ceny pojazdu (całkowity przebieg w czasie trwania umowy – 75 000 km) to
koszt od 1916 zł netto miesięcznie.
Oto przegląd najistotniejszych nowych i udoskonalonych funkcji
Klasy C:
 zawieszenie DYNAMIC BODY CONTROL (4712 zł) korzysta
z adaptacyjnego tłumienia przedniej i tylnej osi. Aktywny system
kontroli tłumienia modyfikuje charakterystykę resorowania osobno dla
każdego koła, współpracując przy tym z silnikiem, przekładnią oraz
układem kierowniczym – zgodnie z sytuacją na drodze, prędkością
jazdy i rodzajem nawierzchni. Za pomocą przełącznika DYNAMIC
SELECT kierowca może wybrać jeden z trzech trybów pracy
zawieszenia: Sport, Sport+ oraz Comfort.
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 reflektory MULTIBEAM LED ze światłami drogowymi ULTRARANGE (8640 zł) korzystają z 84 osobno sterowanych diod LED
w każdej z lamp. W połączeniu z elektronicznie sterowaną regulacją
reflektorów pozwalają na szybką i precyzyjną reakcję zgodnie
z aktualnymi warunkami ruchu. Lista nowych funkcji w porównaniu
z lampami LED Intelligent Light System (po 19 diod na lampę)
obejmuje: oświetlanie skrzyżowań i rond, światła miejskie oraz
oświetlenie na niekorzystne warunki pogodowe. Gdy droga przed
autem jest prosta i kamera nie wykrywa innych uczestników ruchu,
a prędkość jazdy przekracza 40 km/h, automatycznie uruchamiane są
światła drogowe ULTRA-RANGE. Generują one wiązkę
o maksymalnej dozwolonej prawem jasności – czyli powyżej wartości
referencyjnej 1 luksa – na dystansie 650 m.
 w pełni cyfrowy panel wskaźników (3927 zł) obejmuje 12,3-calowy
ekran o wysokiej rozdzielczości. Nowoczesny wyświetlacz oferuje trzy
wersje interfejsu: klasyczną, sportową oraz progresywną. Można je
łatwo i szybko dopasować do osobistych preferencji lub konfiguracji
wykończenia wnętrza.
 kontrola komfortu ENERGIZING (1047 zł) „scala” różne układy
pojazdu z zakresu komfortu. Układ ten wykorzystuje funkcje
klimatyzacji (w tym rozpylacz zapachów), foteli (podgrzewanie
i wentylację), a także nastrojowe oświetlenie oraz ścieżkę dźwiękową,
aby stworzyć w kabinie określoną, sprzyjającą dobremu samopoczuciu
atmosferę, dopasowaną do nastroju i potrzeb podróżujących.
 najnowsza generacja systemu COMAND Online (12 828 zł) oferuje
szybką nawigację 3D z dyskiem twardym, topograficznym widokiem
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map i fotorealistycznymi wizerunkami budynków w 3D, a także funkcją
trójwymiarowej rotacji map. Poza bieżącym natężeniem ruchu na
drogach mapa nawigacji może wyświetlać np. komunikaty
ostrzegawcze Car-to-X, informacje o pogodzie, wskazywać lokalizację
stacji benzynowych wraz z aktualnymi cenami paliw oraz dostępne
miejsca parkingowe.
 nowością na liście opcji jest dodatkowy system audio (1833 zł) z 9
głośnikami o łącznej mocy 225 W (2x Frontbass o mocy 50 W, pięć
pozostałych kanałów po 25 W każdy), pozycjonowany pomiędzy
systemem bazowym a nagłośnieniem przestrzennym firmy
Burmester®.
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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