Rusza zbieranie zamówień na nowego Mercedesa
Klasy B

Informacja prasowa
7 grudnia 2018 r.

Warszawa. W polskich salonach Mercedes-Benz można zamawiać już
nową Klasę B. Najnowsza odsłona modelu dynamiczniej wygląda,
zwinniej się prowadzi, a przy tym zapewnia jeszcze większy poziom
komfortu i bezpieczeństwa. Ma przestronniejszą kabinę, oferuje
innowacyjny system multimedialny MBUX z inteligentnym sterowaniem
głosowym oraz zaawansowane systemy wspomagające znane z Klasy S.
Ceny nowej Klasy B w Polsce rozpoczynają się od 132 400 zł
za benzynową wersję B 180 (136 KM) z automatyczną przekładnią
7G-DCT. W przyszłym roku do oferty dołączą m.in. bazowe warianty
B 160 oraz B 160 d.
Nowy Mercedes-Benz Klasy B kładzie większy nacisk na sportową stronę
koncepcji Sports Tourera. Zamontowana poprzecznie wersja 2-litrowego
silnika wysokoprężnego OM654q o mocy 110 kW (150 KM) oraz 140 kW
(190 KM) spełnia normę Euro 6d, która będzie obowiązywać dla nowych
modeli od 2020 roku. W ofercie debiutuje również nowa 8-biegowa
przekładnia dwusprzęgłowa 8G-DCT. Awangardowe wnętrze Klasy B
zapewnia unikalne poczucie przestrzeni, a jednocześnie zwraca uwagę
charakterystycznym wzornictwem kokpitu. Intuicyjny interfejs adaptacyjnego
systemu multimedialnego MBUX to prawdziwy przełom – wyróżnia się
efektowną grafiką, sterowaniem głosowym reagującym na komendę
„Hej, Mercedes”, ekranem dotykowym i funkcjami takimi jak rozszerzona
rzeczywistość. Najnowocześniejsze systemy wspomagające z rozwiązaniami
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z Klasy S sprawiają, że w dziedzinie bezpieczeństwa Klasa B należy do
liderów swojego segmentu.
Dostawy

pierwszych

egzemplarzy

nowej

Klasy

B

rozpoczną

się

w lutym 2019 r.
Ceny modelu startują od 132 400 zł za wersję B 180 z benzynowym silnikiem
o mocy 136 KM i automatyczną przekładnią 7G-DCT.
Odmiana B 200 (163 KM) z benzynową jednostką o mocy 163 KM
i automatyczną skrzynią 7G-DCT to wydatek od 143 200 zł.
Oferta wersji wysokoprężnych obejmuje obecnie odmiany B 200 d
o mocy 150 KM (cena od 149 400 zł) oraz B 220 d o mocy 190 KM (cena od
164 000 zł). Obie są standardowo wyposażone w przekładnię 8G-DCT.
Do wyboru jest jeszcze wysokoprężny wariant B 180 d w specyfikacji „taxi”
o mocy 116 KM, w cenie 124 500 zł.
W 2019 roku Mercedes-Benz poszerzy gamę Klasy B o bazowe odmiany:
B 160 (od 110 500 zł), B 160 d (od 121 600 zł) i 180 d (od 137 700 zł), a także
mocniejsze warianty benzynowe z napędem na obie osie: B 220 4Matic
(od 161 000 zł) oraz B 250 4Matic (od 166 100 zł).
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Ceny nowego Mercedesa Klasy B w Polsce:
B 180

B 200

B 200 d

B 220 d

Przekładnia
Pojemność (ccm)
Moc (kW/KM)
przy obr./min
Maks. mom. (Nm)
przy obr./min

7G-DCT
1332
100/136
5500
200
1460

8G-DCT
1950
110/150
3400-4400
320
1400-3200

8G-DCT
1950
140/190
3800
400
1600-2600

Zużycie paliwa w cyklu
łączonym
(l/100 km)*
Emisje CO2 w cyklu
łączonym (g/km)*
Przyspieszenie
0-100 km/h (s)
Prędkość maks.
(km/h)
Cena od

5,4-5,6

7G-DCT
1332
120/163
5500
250
16204000
5,4-5,6

4,2-4,5

4,4-4,5

124-128

124-129

112-119

116-119

9,0

8,2

8,3

7,2

212

223

219

234

132 400 zł

143 200 zł

149 400 zł

164 000 zł

* Podane wartości zostały uzyskane przy użyciu zalecanej metody pomiarowej. Stanowią one wartości CO2
według NEDC, określone zgodnie z art. 2 nr 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Na podstawie
tych wartości wyliczono dane dotyczące zużycia paliwa.

Bogata standardowa specyfikacja nowej Klasy B obejmuje m.in. lekkie
obręcze kół o średnicy 16”, kamerę cofania, pakiet integracji smartfona,
system multimedialny MBUX, pakiet przestrzeni ładunkowej, wielofunkcyjną
kierownicę obszytą skórą, klimatyzację automatyczną, aktywnego asystenta
utrzymania pasa ruchu, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, tapicerkę
z elementami z syntetycznej skóry Artico, tempomat i układ antykolizyjny.
Wśród opcji uwagę zwracają korzystnie wycenione pakiety wyposażenia.
Przykładowo, w ramach pakietu Premium za 15 410 zł nabywca otrzymuje
m.in. nawigację na dysku twardym, większy wyświetlacz (10,25"), pakiety
asystenta parkowania i lusterek, bezkluczykowe uruchamianie pojazdu,
podgrzewane przednie fotele, system nagłośnienia i nastrojowe oświetlenie.
Korzyść w porównaniu z elementami zamawianymi osobno wynosi 20%.
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Lista opcji nowej klasy B obejmuje m.in. matrycowe reflektory diodowe
MULTIBEAM LED (6135 zł) – to jeden z przykładów transferu techniki z klasy
aut luksusowych do segmentu kompaktów. Wyróżniają się one wyjątkowo
szybką, precyzyjną regulacją oświetlenia zgodnie z aktualnym natężeniem
ruchu na drodze, włącznie z przyciemnianiem wiązki świateł drogowych.
Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy (7411 zł) zawiera m.in. aktywny
tempomat Distronic Plus z regulacją prędkości uwzględniającą przebieg trasy,
asystenta

aktywnego

hamowania

z

funkcją

rozpoznawania

ruchu

poprzecznego, system aktywnej zmiany pasa ruchu, aktywnego asystenta
martwego pola oraz prewencyjny system PRE-SAFE®. Ten ostatni obejmuje
innowacyjną funkcję PRE-SAFE® Sound, która przygotowuje słuch
podróżujących do spodziewanego huku kolizji, ograniczając obciążenie tego
zmysłu.
Nowy system multimedialny MBUX (Mercedes-Benz User Experience)
otwiera kolejną epokę łączności Mercedes me. Dzięki zastosowaniu sztucznej
inteligencji ma unikalną cechę: zdolność uczenia się. Może być
personalizowany i dopasowywany do potrzeb użytkownika. Standardowe
wyposażenie obejmuje dwa ekrany 7” (centralny – dotykowy), obsługę
panelami dotykowymi na kierownicy, porty USB (typ C) oraz łączność
Bluetooth®. Na życzenie dostępne są m.in. większe wyświetlacze
o przekątnej 10,25” (2208 zł) oraz ekran head-up (4859 zł), który projektuje
istotne informacje bezpośrednio na przedniej szybie, co ogranicza potrzebę
odrywania wzroku od drogi.
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Ponadto nowa Klasa B może być wyposażona w wysokiej klasy nagłośnienie
przestrzenne firmy Burmester® z 12 głośnikami o łącznej mocy 590 watów
(3264 zł), a także w panoramiczny szklany dach (5619 zł) i adaptacyjne
zawieszenie z parametrycznym układem kierowniczym (4859 zł).
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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