C - osztály limuzin szériafelszereltsége (modellfrissített típus)
Szériakivitel
Belsı
Multifunkciós kormánykerék (4-gombos funkcióvezérlıvel) és váltókar Nappa
bırborítással
"Brighton" szövet kárpitozás
AGILITY CONTROL - kormánymő biztonsági kormányoszloppal
1-1 csomagháló a raktér mindkét oldalán
Ablakmosó tipp-funkcióval
Automatikusan kapcsolódó belsı világítás a jármő kireteszelésekor
Digitális óra
Elektromos ablakemelık (4x) komfortfunkcióval és becsípıdés-védelemmel
Elsı ülések elektromos magasság-, illetve dılésszög-állítással, vezetıülés
mechanikusan állítható gerinctámasszal
ECO Start Stop funkció (C 300 CDI 4MATIC, C 63 AMG esetén nem elérhetı)
Fejtámaszok elöl -hátul magasságában állíthatók (5x); elöl ütközésaktív NECK-PRO
fejtámlák, hátsó fejtámlák magasságukban állíthatók
Fékbetét kopásjelzı
Fényszóró-magasságállítás
Figyelmeztetı hangjelzés a biztonsági övek becsatolására (vezetı, utas);
bekapcsolva felejtett világítás esetén, illetve behúzott állapotú rögzítıféknél
Folyadékszint ellenırzı kontrollámpák (olaj/hőtıvíz)
Fordulatszámmérı
Gyerekzár, mechanikus belsı kilincs-reteszelés, hátsó elektromos ablakemelı tiltás
Gyújtáskulcs krómdíszítéssel (design kulcs)
Hárompontos biztonsági övek elöl magasságállítással; hátul automatikus övkilépés
magasságállítással; 3 pontos biztonsági öv a hátsó középsı ülésen is
Irányjelzı komfortmőködtetéssel (egy billentéssel három villogás)
Hátsó lámpák LED technikával
ISOFIX gyerekülés rögzítı pontok a hátsó üléseknél
Kartámasz elöl, oldalról nyitható tároló rekesszel
Kombinált mőszeregység 3 kijelzıvel és 3 kör alakú analóg kijelzıvel
Króm díszítıelemek
Külsı hımérséklet kijelzı
Küszöblécek elöl - hátul, elöl „MERCEDES-BENZ” felirattal
Megvilágítás a hátsó utastérben
Megvilágítás a középkonzolon
Megvilágított, hőtött és zárható kesztyőtartó
Napellenzı megvilágított sminktükörrel
Napi kilométer számláló a multifunkciós kijelzın
Oldalütközés védelem
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Olvasólámpa és középkonzol megvilágítás a belsı visszapillantó tükörben
Övfeszítı överıhatárolóval a vezetı és utasoldalon, továbbá a hátsó szélsı
üléseknél
Rakodórekesz a középkonzolon
Rakodórekesz fedéllel és 12 V-os csatlakozóval elöl
Szervizintervallum kijelzı "ASSYST"
Tengelyirányban és magasságában mechanikusan állítható kormányoszlop
Térképtartó az elsı ülések háttámláján
THERMATIC - 2 zónás klímaautomatika, oldalanként külön hıfokszabályzással,
kombi utastérszőrı (por és szag), belsı keringetés kapcsoló komfort funkcióval, nap
beesésiszög érzékelı szenzor és légbefúvók a hátsó utastérhez
Ülésfoglaltság érzékelı az utasoldali ülésben
Vezetı- és utasoldali légzsák, oldallégzsákok elöl, függönylégzsákok az utastér teljes
hosszában, vezetıoldali térdlégzsák
Zongoralakk hatású díszítıelemek
Rádio Audio 20 CD
Főthetı ablakmosó fúvókák (forintos vásárlás esetén széria)
Esıszenzoros ablaktörlık
Dízel részecskeszőrı (forintos vásárlás esetén széria)

Külsı
Adaptív féklámpa, vészfékezés esetén villogó funkcióval
Adaptív fékrendszer – HOLD funkcióval
AGILITY CONTROL - 6-sebességes manuális váltómő
AGILITY CONTROL - futómő változó lengéscsillapítással
Ajtókilincsek a jármő színére fényezve
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Csomagtér külön nyitás a kulcsról
Csomagtér megvilágítás
Elektromosan állítható és főthetı külsı visszapillantó tükrök
Elektronikus indítás jogosultsági rendszer ""ELCODE"" infravörös távvezérléssel,
optikai zárás-visszajelzıvel
Könnyőfém keréktárcsák (4x) 7 küllıs design
6J x 16 ET 39, gumiméret 195/ 60 R 16
Elektronikus Stabilitás Program (ESP) kipörgésgátló rendszerrel (ASR)
Hátsó ködzárófény áttetszı üveg-optikával
LED-technikás nappali menetfény és dupla kerek ködfényszóró (bizonyos
országokban nappali menetfény)
Fékasszisztens (BAS)
Fekete légbeömlı lamellák
Fekete magasfényő díszlécek az oldalablakoknál
Fényszóró asszisztens (automatikusan bekapcsoló tompított fény)
Figyelmezetı lámpák és környezetmegvilágító lámpák a csomagtér ajtón
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Főthetı hátsó szélvédı
Gumiabroncs légnyomás csökkenésére figyelmeztetı rendszer
Hátsó lámpák áttetszı kivitelben
Indulás után az ajtók automatikus zárása és automatikus vésznyitási funkció baleset
esetén
Központi zár belsı kapcsolóval és ütközés szenzorral
Külsı visszapillantó tükrökbe integrált áttetszı üveg optikás irányjelzık
Kürt
Lábbal mőködtethetı rögzítıfék emelkedın való elindulást segítı funkcióval
Lökhárítók és küszöbök a jármő színére fényezve
Krómozott ablakkeretek
Nappali menetfény és dupla optikás ködfényszóró
Pótféklámpa LED technológiával
Projektoros fıfényszórók áttetszı üveg optikával
Rádióantenna a hátsó szélvédıbe integrálva
Szükség pótkerék (Mo.-i rendelés esetén szériafelszereltség részét képezi)
Zöld hıvédı üvegezés, hátsó biztonsági üvegezés
Kiegészítı felszereltség
C 220 CDI BlueEFFICIENCY
Kipufogórendszer polírozott rozsdamentes acél kipufogóvéggel
Könnyőfém keréktárcsák (4x), 7-küllıs design 7Jx16 ET 43, gumiabroncs méret
205/55 R16

C 350 CDI BlueEFFICIENCY és C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
ELEGANCE vagy AVANTGARDE kivitel választható
Kétutas kipufogórendszer ovális, polírozott rozsdamentes acél kipufogóvégekkel
Könnyőfém keréktárcsák 7 küllıs design;
7,5J x 17 ET 36, gumiméret 225/45 R17 (» ELEGANCE «), 26R kód vagy
5 duplaküllıs design;
7,5J x 17 ET 36, gumiméret 225/45 R 17 (» AVANTGARDE «), 44R kód
7-sebességes automataváltó »7G-TRONIC« (C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY)
7-sebességes automataváltó »7G-TRONIC PLUS« (C 350 CDI BlueEFFICIENCY)
Tempomat variálható sebesség-korlátozással (SPEEDTRONIC)
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C 250 CDI BlueEFFICIENCY; C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC, C 250
BlueEFFICIENCY
Könnyőfém keréktárcsák 7 küllıs design (4x), 7Jx16 ET 43; gumiabroncsméret
205/55 R16
Tempomat variálható sebesség-korlátozással (SPEEDTRONIC) (csak C 250
BlueEFFICIENCY és C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC esetén)
7-sebességes automataváltó »7G-TRONIC PLUS« (C 250 BlueEFFICIENCY, C 250
CDI 4MATIC)
C 63 AMG Limuzin
"AVANTGARDE" kivitelre épülve

Belsı
AMG sportülések integrált fejtámlákkal és adaptív háttámlával
AMG küszöblécek
AMG kombi mőszeregység stopperóra funkcióval és AMG Start-up kijelzıvel
AMG kormányváltó manuális menetprogrammal
AMG „Performance” kormánykerék Nappa bırborítással és ezüstszínő váltókarokkal
ATTENTION ASSIST – éberségfigyelı rendszer
AMG sport futómő
AMG sport- paraméterkormányzás
3-fokozatban állítható ESP (elektronikus stabilitás program)
1/3 : 2/3 arányban lehajtható háttámlák, kartámasz dupla pohártartóval,
csomagrögzítı szem
Fekete tetıtér borítás
Fekete ARTICO/DINAMICA mőbırkárpitozás
Váltókar Nappa bırborítással
Sportpedálok rozsdamentes acélból, gumi betétekkel (rögzítı-fék pedál is)
Ajtó középkárpit és kartámasz az ajtókon ARTICO mőbırkárpittal
Díszítı elemek a középkonzolon, az ajtókon alumíniumból ("AVANTGARDE"
kivitelnek megfelelı)
Külsı
AMG „Styling” C 63 AMG, tartalma:
Elsı köténylemezek oldalsó légbeömlıvel spoilerek oldalt, hátsó lökhárító diffúzor
optikával
AMG szélterelı a csomagtér fedélen
AMG 18”-os könnyőfém keréktárcsák 5-küllıs design (795-ös kód)
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elöl: 8,0 J x 18 ET 45 mit gumiméret 235/40 R 18
hátul: 9,0 J x 18 ET 54 gumiméret 255/35 R 18
AMG nagyteljesítményő fékrendszer 360x36mm átmérıjő féktárcsákkal elöl és
330x26 mm átmérıjő féktárcsákkal hátul
AMG hőtırács 2 krómozott lamellával
AMG motorháztetı „Powerdom”-al
AMG SPEEDSHIFT MCT 7-fokozatú sportváltó
AMG sport kipufogó rendszer 2 krómozott duplakipufogó véggel
"6.3 AMG" felirat az elsı sárvédıkön
LED- technikás hátsó lámpák
„ELEGANCE“ kivitel
További kiegészítı alapfelszerelés a szériakivitelhez képest
Belsı
Kartámasz hátul két pohártartóval és tároló rekesszel
Kombinált mőszeregység 3 kerek analóg mőszerrel
Multifunkciós komfort bır kormánykerék, 4,5"-os kijelzıvel ellátott mőszerfal, Nappa
bır váltókar
Newcastle szövet kárpitozás
Különleges ülésdesign
Világításcsomag: megvilágított kezelıszervek a légbeömlı nyílásoknál, megvilágított
belsı kilincsek és elsı lábtér, olvasólámpák hátul a jobb és baloldalon, kilépı
világítás az elsı ajtóknál
Matt barna kırisfa díszítıelemek a középkonzolon és az ajtókon

Külsı
ELEGANCE felirat a sárvédıkön
B-oszlop borítás fényes fekete színben
Hőtırács magasfényő atlasszürke színben króm betéttel
Könnyőfém keréktárcsák (4X), 7 duplaküllıs design,
7J x 16 ET 43; gumiméret 205/55 R 16
Króm keretbe foglalt ködfényszórók
Lökhárítók és csomagtér fedél krómbetétes dörzsléccel
Polírozott alumínium díszlécek az ablakoknál
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AVANTGARDE kivitel
További kiegészítı felszereltség az alapkivitelhez képest
Belsı
Alumínium díszítıelemek a középkonzolon és az ajtókon
Liverpool szövet/ARTICO mőbırkárpitozás
Kombinált mőszeregység 3 kerek analóg mőszerrel
Kartámasz hátul két pohártartóval és tároló rekesszel
Különleges ülésdesign
Multifunkciós komfort bır kormánykerék, 4,5"-os kijelzıvel ellátott mőszerfal, Nappa
bır váltókar
Világításcsomag: megvilágított kezelıszervek a légbeömlı nyílásoknál, megvilágított
belsı kilincsek és elsı lábtér, olvasólámpák hátul a jobb és baloldalon, kilépı
világítás az elsı ajtóknál
Külsı
AVANTGARDE felirat a klímaautomatika alatt
B-oszlop borítás fényes fekete színben
Elsı légbeömlık mintázott ráccsal
Hátsó lámpák szürke betéttel (Mäander)
Hőtırács matt brillant-ezüstszínben króm betéttel és integrált Mercedes-csillaggal
Könnyőfém keréktárcsák (4x) 5 duplaküllıs design 7,5Jx17 ET 47, gumiabroncs
méret
225 / 45 R17
Króm keretbe foglalt ködfényszórók (krómozott duplalamellával)
Lökhárítók és csomagtér fedél krómbetétes dörzsléccel
Polírozott alumínium díszlécek az ablakoknál

AMG sportcsomag
Belsı
Liverpool szövet/ARTICO mőbırkárpitozás fekete és alpaka szürke színben, fekete
vagy alpaka szürke színő bır - opcionálisan választható
3 küllıs Nappa bırbevonatú kormánykerék
Alumíniumoptikás váltógomb és bır váltókarborítás
AMG feliratú fekete szınyegek
Fekete színő tetıkárpit
Kartámasz hátul két pohártartóval és tároló rekesszel
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Kormányra helyezett váltógombok (csak 423-as; 427-es vagy P47 –es kód rendelése
esetén)
Polírozott rozsdamentes acél sportpedálok csúszásgátló gumibetétekkel (rögzítıfék
pedál is)
Sportülések a vezetı és utas oldalon
Külsı
AMG Styling: spoilerek körben
17"-os polírozott AMG könnyőfém keréktárcsák (4X) 6-duplaküllıs design
Elsı tengely: 7,5Jx17 ET 47, gumiabroncs méret 225/45 R17
Hátsó tengely: 8,5Jx17 ET 58, gumiabroncs méret 245/40 R17"
Alacsonyabbra helyezett sport futómő
Elsı légbeömlık mintázott ráccsal
Lyuggatott elsı féktárcsák, féknyereg "Mercedes-Benz" felirattal
Polírozott rozsdamentes acél kipufogóvég (C 180 BE és C 200 CDI BE-nél)
Paraméter kormánymő
LED- technikás nappali menetfény és dupla-kerek ködfényszóró króm keretben
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