
שומרים על חייך
ועל חיי הנוסעים

לנהג,  וסיוע  בטיחות  מערכות  מגוון  עם  מקיפה  בטיחות  חבילת 
מבטיחה את בטיחות הנהג והנוסעים ומאפשרת נהיגה ללא מאמץ 
 C-Class לאורך זמן. אבזור הבטיחות הסטנדרטי של מונית מרצדס
החדשה כולל תאורת חזית LED עוצמתית, מערכת בלימת חירום 
מערכת  רגל,  הולכי  וזיהוי  מלפנים  מרחק  ניטור  עם  אוטונומית 
אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה, פונקציית זיהוי תנועה חוצה 
מאחור, ניטור שטחים מתים כולל התרעת Exit Warning, התרעת 
עירנות נהג, ניטור לחץ אוויר בצמיגים ו-8 כריות אוויר, כולל אחת 

לברכי הנהג. 

מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות 
במקום כללי נהיגה זהירים כדין.

*המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס *ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין 
הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים *ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון 
זה מצויים בחלק מהדגמים *אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, 
להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון *המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח *התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד *האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו )01.01.22( 

עפ״י נתוני יצרן *ט.ל.ח *העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת *נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

The best or nothing
*5842מוקד מכירות ושירות ארצי
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התמונות להמחשה בלבד
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נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

593-2494,593-2614C 220 d7
 N/AC 200 d7

מקרא:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*דגם

C 220 d Luxury5.24משולב
C 220 d Elite5.24משולב

C 200 d Luxury4.23משולב

:Luxury / Elite פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים

8 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/אורוכבי אופניים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
 חיישני חגירת חגורות בטיחות )קדמיים ואחוריים(

 בקרת שיוט אדפטיבית
)ISA( בקרת מהירות חכמה 

C-Class 

Upgrade Your Comfort Zone
זיהום מירבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 

התשס”ט 2009

זיהום מזערי 1 102 113 124 135 146 157 8 9



LuxuryElite
עיצוב חיצוני

"18"17חישוקי סגסוגת
●●סופיות מפלט גלויות בגימור כרום 

Avantgarde קו עיצוב חיצוני יוקרתי●●

Night Package חבילת-●

●●תאורת LED קדמית ואחורית

עיצוב פנימי

Avantgarde קו עיצוב פנימי●●

●●הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

●●מנופי העברת הילוכים מההגה

●●גימור עץ פנימי

 Light&Sight חבילת תאורה פנימית 
)תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה(

●●

ARTICOARTICOריפוד מושבים
"Mercedes-Benz" ספי דלתות קדמיות בכיתוב-●

-●תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים
●-תאורת אווירה פנימית מורחבת ואקטיבית - 64 גוונים

אבזור ונוחות

●-גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית

●●כיוונון מושב נהג ונוסע חשמלי

●-טעינה אלחוטית לסלולרי*

●●חבילת זכרונות למושב נהג ונוסע 

●●בקרת אקלים אוטומטית, מפוצלת, עם יציאות לשורה 2

●●חיישני חניה היקפיים

●●מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים

●●חיישן תאורה וחיישן גשם

●●בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות

-●לוח שעונים דיגיטלי בגודל "10.25 עם מצבי תצוגה משתנים
●-לוח שעונים דיגיטלי בגודל "12.3 עם מצבי תצוגה משתנים

●●הגה רב-תפקודי עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב ובלוח השעונים

Keyless Start - התנעה ללא שימוש במפתח●●

●●מראות-צד מתקפלות חשמלית

●●מראת-צד )שמאל( ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

DYNAMIC SELECT בורר מצבי נהיגה●●

LuxuryEliteמפרט אבזור

מערכת שמע ומולטימדיה

●●מערכת MBUX עם צג-מגע מרכזי בגודל "11.9 

 FrontBass® רמקולים בטכנולוגיית●●

2 שקעי USB בין המושבים הקדמיים

*Apple CarPlay™●●

*Android Auto™●●

מערכות בטיחות ועזר לנהג

LED high Performance תאורת חזית●●

 ABS - Anti-lock Brake System מערכת●●

)ASR - Anti Skid Regulation( עם בקרת החלקה ESP® מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●●

BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימת חירום●●

●●מערכת לבלימה אוטונומית עם פונקציית התרעה על אי שמירת מרחק וזיהוי הולכי רגל

●●מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה

●●פונקציית זיהוי תנועה חוצה מאחור

Exit Warning-מערכת התרעה על רכב בשטח מת ו●●

Attention Assist - מערכת להתרעה על עייפות נהג●●

HOLD מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●

●●מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים

●●ערכת תיקון תקר

●●קדם-מותחן לחגורות בטיחות )מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים(

●●8 כריות אוויר )2 קדמיות, 2 צידיות, 2 וילונות צד, כרית אוויר בין המושבים הקדמיים, כרית לברכי הנהג(

●●ערכת עזרה ראשונה

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת 
גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.
לא זמין בשלב זה, למידע נוסף נא לפנות לנציג     -  לא קיים   סטנדרט          ● 

לא קיים - סטנדרט ●  

C 200 dC 220 d
מנוע בעירה פנימית

L4L4תצורה / מס' בוכנות
1,9931,993נפח מנוע )סמ"ק(

200 / 1634,200 / 4.400 - 3,200הספק מירבי )כ"ס / סל"ד(
440 / 3801,800-2,800 / 2,800 - 1,500מומנט מירבי )נ"מ / סל"ד(

ביצועים*
7.77.3תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

230245מהירות מירבית )קמ"ש(
תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ*

4.55.2משולב
מערכת הינע

אחוריתאחוריתהנעה
9G-TRONIC9G-TRONICתיבת הילוכים

מידות ומשקלים
1,7251,755משקל עצמי )ק"ג(

2,3502,380משקל כולל מורשה )ק"ג(
4,7514,751אורך כללי )מ"מ(
1,4371,437גובה כללי )מ"מ(
1,8201,820רוחב כללי )מ"מ(

2,0332,033רוחב כללי )כולל מראות-צד( )מ"מ(
2,8652,865מרחק סרנים )מ"מ(

455455נפח תא המטען )ליטר(
11.0711.07קוטר סיבוב )מטר(

6666נפח מיכל דלק )ליטר(
*EQ BOOST (48V)

EQ Boost 20.520.5הספק מירבי
EQ Boost 200200מומנט מירבי

 

אזור הנוחות
החדש שלכם

 C-Class ברוכים הבאים לאזור הנוחות החדש שלכם! מונית מרצדס
יותר  מאובזרת  יותר,  ומרווחת  גדולה  יותר,  מעוצבת  החדשה 
רמות  מעלה את  ה-C-Class החדשה  חדשה.  הנעה  יחידת  ובעלת 
חוויית  ומבטיחה  חדשים  לגבהים  והבטיחות  היעילות  הנוחות, 

נהיגה ונסיעה איכותית לאורך זמן. 

אלגנטיות דינמית
מאי-פעם.  יותר  ודינמית  אלגנטית  החדשה   C-Class מרצדס 
 Sensual המראה החדש שלה מביא לידי ביטוי את שפת העיצוב
 cab-backward-ה ותצורת  הארוך  הגלגלים  בסיס  עם   Purity
הדגם  במיוחד.  דינמי  מראה  לה  שמקנה  האופיינית   design
גדול מקודמו: בסיס הגלגלים צמח ב-25 מ"מ, האורך  החדש 
הכולל ב-65 מ"מ והרוחב ב-10 מ"מ. חבילת האבזור הייעודית 
יוקרתי  חיצוני  עיצוב  קו  כוללת  החדשה   C-Class מונית  של 
בגימור  גלויות  מפלט  סופיות  קלים,  חישוקים   ,Avantgarde

כרום ותאורת LED מלפנים ומאחור כסטנדרט. 

באופן  שודרגה  הנהג  סביבת  מבעבר,  מרווח  הנוסעים  תא 
מספינת  רבים  אלמנטים  מאמצת  החדשה   C-Class-ו מהותי 
הדגל S-Class. הדשבורד מחולק לחלק עליון ותחתון, הנהג זוכה 
ללוח מחוונים דיגיטלי ''10.25 או ''12.3, בהתאם לרמת הגימור, 
 11.9'' וגולת הכותרת היא מסך המולטימדיה המרכזי בקוטר 

עם ממשק MBUX מתקדם ביותר. 

אבזור פרימיום, 
כסטנדרט

מצפים  שהייתם  מה  כל  את  תמצאו  החדשה   C-Class במרצדס 
ממונית מרצדס, עם חבילת אבזור עשירה במיוחד שמבטיחה נוחות 
ושימושיות מקסימליות לנהג ולנוסעים. חבילת האבזור כוללת בין 
השאר קו עיצוב פנימי מפואר Avantgarde, הגה רב-תפקודי בחיפוי 
אווירה  תאורת   ,ARTICO ריפודי  יוקרתי,  עץ  גימור   ,Nappa עור 
התנעה  זכרונות,  חבילת  עם  חשמליים  קדמיים  מושבים  עשירה, 
ללא מפתח, חיישני חניה היקפיים ומצלמת נסיעה לאחור עם פסי 
הכוונה דינמיים, בלם יד חשמלי, מערכת מולטימדיה עם מסך ענק 
ואפשרות לצימוד טלפון נייד, חיישני אור וגשם ועוד. רמת הגימור 
אלחוטית  טעינה  נפתח,  פנורמי  שמש  גג  מוסיפה  הגבוהה   Elite

לסלולרי, לוח מחוונים דיגיטלי גדול ''12.3 ועוד. 

יחידת הנעה חדשה 
 EQ BOOST עם

מנוע  עם  חדשה  הנעה  ביחידת  מצוידת  החדשה   C-Class מרצדס 
 mild hybrid-ל שהופכת אותה   ISG יותר, תוספת של מערכת  חזק 
הספק  העברה.  יחסי  תשעה  בעלת   9G-TRONIC הילוכים  ותיבת 
ל-440  והמומנט  סוס  כוחות  ל-200  שודרג  הטורבו-דיזל  מנוע 
הספק  הנוספת  החשמלית   EQ BOOST-ה ולמערכת  ניוטון/מטר*, 
החשמלית  המערכת  ניוטון/מטר.   200 של  ומומנט  כ"ס   20.5 של 
בהנעה  תומכת  היא  המונית;  לנהג  רבים  יתרונות  מעניקה   )48V(
בסל"ד נמוך ותורמת לתגובות דוושה מהירות ולתאוצה מרשימה. 
ביצועים מעולים עם תאוצה למאה קמ"ש תוך 7.3 שניות ומהירות 
מרבית של 245 קמ"ש, וצריכת הדלק נמוכה: 5.1 ליטרים ל-100 

קילומטרים* במסלול משולב**.

*מנוע דגם 220
בפועל  הדלק  צריכת  המעבדה.  בדיקות  לפי  היצרן  נתוני  **על-פי 
הנהיגה.  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת 

מפרט טכני מפרט אבזור

התמונות להמחשה בלבדהתמונות להמחשה בלבד


