
E-Klass Coupé





Ett paradexempel på 
Mercedes-Benz nya designfilosofi

Den förkroppsligar modern stil och elegant sportighet. Tack vare perfekta proportioner  
och atletiska stilelement drar E-Klass Coupé blickarna till sig.



Modern, stilren 
estetik i coupéformat

E-Klass Coupé kombinerar perfekta proportioner med sportiga höjdpunkter.







Imponerande rymlighet
Detta är en ovanligt rymlig coupé. Därför är E-Klass Coupé en perfekt bil för fyra  
personer på resa – helt i den exklusiva tradition vi känner från Gran Turismo.



En blick man aldrig glömmer
En utsökt diamantgrill och främre stötfångare som sträcker sig djupt neråt bildar en 
markant frontdesign och understryker den Mercedes-Benz-typiska Coupé-looken. 
De blå accenterna i MULTIBEAM LED-strålkastarna är fascinerande och utgör en 
omisskännlig designhöjdpunkt.





Ett formspråk som sätter känslor i svall





Med fokus på komfort – Pekplatta 
Touchpad med multifunktionsvred

Vindrutevisning Head-up Display

Pekplattan Touchpad är ett intuitivt sätt att styra multimedie-
systemets funktioner genom fingerrörelser (Multitouch). 
Pekplattan är ett komplement till röststyrningen och multi-
funktionsvredet och är integrerad i multifunktionsvredets 
handstöd.

Vindrutevisning Head-Up Display visar viktig information för 
föraren, som därmed inte behöver ta blicken från trafik-
situationen. Displayen projicerar en virtuell, ca 21 x 7 cm 
stor bild i förarens synfält. Bilden tycks sväva ovanför  
motorhuven ca två meter framför föraren.



COMAND online

MULTIBEAM LED

COMAND Online har allt man kan begära när det gäller  
infotainment, navigation och kommunikation. Visningen 
sker med hög upplösning på den 31,2 cm (12,3 tum)  
stora mediedisplayen. Den hårddiskbaserade navigationen 
tar dig snabbt till din destination med hjälp av Live Traffic  
Information, trafikdata i realtid.

MULTIBEAM LED-strålkastaren möjliggör permanent  
helljus utan att man behöver blända medtrafikanterna. 
LED-lamporna kan tändas och släckas efter behov för  
att precisionsavskärma andra fordon. Samtidigt lyser  
de upp omgivningen med en dagsljusliknande färgton.  
En ytterligare designhöjdpunkt är de blåa accenterna  
i strålkastarna.



Stig in och känn dig som hemma Tre individuella klimatzoner med THERMOTRONIC
Det behagliga, indirekta ljuset skapar en unik atmosfär i hela kupén. Välj bland 64 färger 
en ljussättning som passar dig. Panelbelysningen bygger helt på LED-teknik och kan  
bekvämt ställas in, dimmas eller stängas av med hjälp av multimediesystemet. Tempera-
turinställningarna visualiseras genom belysta luftmunstycken.

I E-Klass Coupé kan varje passagerare ställa in kupéklimatet efter behag. Med tre klimat-
zoner och tre olika klimatstilar ger klimatautomatiken ett individuellt anpassat klimat  
i bilen. Förare och frampassagerare kan reglera temperatur och luftfördelning oberoende 
av varandra. I baksätet kan temperaturen ställas in separat.



Förutseende komfort – bältesframsträckaren En enastående ljudmiljö signerad Burmester®

Bältesframsträckaren (ingår i standardutförandet) fram gör det enklare att spänna fast 
säkerhetsbältet för föraren och passageraren. Så snart du har satt dig i bilen sträcks  
bältet automatiskt fram så att det lätt kan nås. Bältesframsträckaren kan även aktiveras 
via en knapp på mittkonsolen.

Burmester® High-End 3D Surround Sound System med hela 23 skräddarsydda högtalare 
ger en oslagbar tredimensionell ljudupplevelse i din E-Klass Coupé. Ljudanläggningen har 
en ljudkvalitet utöver det vanliga. 3D-ljudupplevelsen kan återge akustiken och atmosfären 
hos exempelvis operahus och jazzkällare. VIP-funktionen gör att ljudet kan ställas in  
individuellt för föraren, passageraren fram och passagerarna på båda sidor i baksä-
tet.



Designversion AVANTGARDE Designversion AMG Line
AVANTGARDE-exteriören är både sportig och uttrycksfull. Här ingår stora lättmetallfälgar, 
diamantgrill med svarta pins samt designdetaljer i krom och aluminium. Även det sänkta, 
komfortavstämda chassit förstärker det sportiga intrycket. AVANTGARDE Interiör ger sport 
med finess med coupéstolar i integraloptik klädda i konstläder ARTICO/tyg Norwich, en 
treekrad multifunktionsratt klädd i nappa samt paneler i ljust aluminium med kristallslipning.

Den sportiga utrustningen i AMG Line Exteriör är avstämd så att allt passar samman – 
från dynamikkomponenterna i AMG Styling till diamantgrillen med krompins och de stora 
AMG lättmetallfälgarna. AMG Line ger mer sportighet och lyx som både syns och känns.  
I utrustningen ingår en multifunktionssportratt som är avfasad nedtill, stolar i integraloptik, 
ett AMG sportpedalställ, AMG golvmattor och panelbelysning.



Night Package designo – lyx i varje detalj
De svarta detaljerna i Night Package ger bilen ett än mer sportigt och sofistikerat uttryck. 
Lättmetallfälgar, ytterbackspegelkåpor och utvalda kromlister går i svart.

E-Klass Coupé vädjar till det bästa – din goda smak. Med en inredning av särskilda  
designo-lacker, exklusiv klädsel, flera olika paneler och eleganta tillbehör ger du din bil 
en personlig prägel.



Luftfjädring AIR BODY CONTROL
I kombination med den kontinuerliga, adaptiva stötdämpningen ger luftfjädringssystemet komfort och  
dynamik på mycket hög nivå. Dämpningen på alla hjul anpassar sig efter körsituationen och kan ställas  
in för en komfortinriktad eller sportig körstil enligt önskemål.

DYNAMIC BODY CONTROL-CHASSI MED ADAPTIV STÖTDÄMPNING

Via DYNAMIC SELECT-väljaren kan föraren ändra stötdämparinställningen. 
genom att välja mellan komfortläget med en mer komfortbetonad dämpar-
karakteristik och två sportlägen som ger en mer sportig och stram inställning.



Mercedes-Benz Intelligent Drive
Oavsett om du kör i rusningstrafik, i mörker eller på okända vägar så avlastar E-Klass Coupé dig avsevärt i 
stressiga situationer. Bakom det hela står ett koncept som gör varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie 
i säkerhet: Intelligent Drive. För den tid du tillbringar bakom ratten är din egen. Tid för avkoppling. Tid att tanka 
energi. Så att du inte bara når ditt mål säkrare, utan också utan stress.

PRESTATIONSHÖJANDE KOMFORT OCH FÖREDÖMLIG SÄKERHET

Den aktiva bromsassistenten kan hjälpa föraren att undvika påkörningsolyckor 
och olyckor med korsande fotgängare. Systemet kan även mildra följderna av 
en olycka. Systemet består av en optisk avstånds- och en akustisk kollisions-
varning, ett situationsanpassat bromsstöd samt en autonom bromsfunktion.

Dödvinkelassistenten och den aktiva kurshållningsassistenten kan varna 
föraren för fordon i döda vinkeln med ljus- och ljudsignaler och uppmärksamma 
föraren på att bilen håller på att lämna körfältet. Den aktiva körfältsassistenten 
kan genom bromsingrepp hjälpa föraren att undvika kollisioner.



Prestanda med stil
Varje Mercedes-AMG är ett unikt mästerverk med en omisskännlig karaktär. Det som förenar våra  
prestandabilar och våra sportbilar är den utpräglade sportigheten och passionen för maximala  
prestanda. Detta uppstår när ingenjörskonst möter den alldeles speciella AMG-andan. Vi tror  
att man måste förflytta gränser för att nå nya mål. Och vi tar ingenting för givet. Människor 
skapar gränser och människor kan övervinna dem. Med den här inställningen skapar vi 
enastående prestanda för motorsporten – och vägarna.

Välkommen till Mercedes-AMG.

www.mercedes-amg.com





Tekniska data

Dieselmotorer

E 220 d E 220 d 4MATIC E 300 d E 350 d E 400 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.950 1.950 1.950 2.925 2.925

Effekt1, kW [hk] vid v/min 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 210 [286] / 3.400 - 4.600 250 [340] / 3.600 - 4.400

Acceleration 0 –100 km/h, s 7.4 7.6 6.3 5,9 5.1

Maxhastighet, km/h 2423 2393 2503 2503 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

5,7 - 5,9
4,3 - 4,5
4,8 - 5,0

6,0 - 6,4
4,7 - 4,9
5,2 - 5,3

6,5 - 6,6
4,1 - 4,5
5,0 - 5,3

6,4 - 6,5
4,7 - 5,0
5,4 - 5,5

6,8 - 7,1
5,1 - 5,4
5,7 - 6,0

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 126 - 132 137 - 141 133 - 140 141 - 146 151 - 158

Utsläppsklass5/energiklass6 A A A A B

Bensinmotorer

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 350 E 450 4MATIC E 53 4MATIC+

Cylindervolym, cm3 1.991 1.991 1.991 1.991 2.996 2.999

Effekt1, kW [hk] vid v/min 135 [184] / 5.500 135 [184] / 5.500 180 [245] / 5.500 220 [299] / 5.800 - 6.100 270 [367] / 5.500 - 6.000 320 [435] / 6.100

Acceleration 0 –100 km/h, s 7.7 8.0 6.5 5.9 5.6 4.4

Maxhastighet, km/h 2403 2353 2503 2503 2503 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

9,2 - 9,6
5,7 - 6,2
7,0 - 7,4

9,7 - 10,2
6,4 - 6,5
7,6 - 7,9

10,0
6,7
7,9

9,2 - 9,3
5,4 - 5,5
6,8 - 6,9

12,2 - 12,3
6,5 - 6,8
8,6 - 8,8

11,5 - 11,6
7,1 - 7,2
8,7 - 8,8

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 159 - 170 174 - 180 181 155 - 158 197 - 202 200 - 203

Utsläppsklass5/energiklass6 C D D B D D

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

1  Uppgifter om effekt enligt EG-direktiv nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 2 Tillfälligt tillgänglig. 3 Elektroniskt reglerad. 4 Angivna värden har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Uppgifterna avser ”NEDC-CO2-värden” i enlighet 
med artikel 2, första stycket i genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika CO2-utsläpp för nya 
personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Där finns uppgifter om CO2-utsläpp och strömförbrukning i nya personbilar. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar 
enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och  
koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald extrautrustning. 5 Gäller endast inom EU. Nationella avvikelser kan  
förekomma. 6 Beräkningen baseras på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till bilens vikt. Gäller endast Tyskland. Du hittar fler tekniska data på www.mercedes-benz.se



Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.
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Om uppgifterna i denna publikation: Efter sista redigering den 16 april 2018 kan produkten ha ändrats. Tillverkaren 
har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under 
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella  
feltryck. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd 
produkt utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår  

i standardleveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter 
är dock endast giltig i Tyskland vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz återförsäljare om 
du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0618

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan den globala stiftelsen ”Laureus Sport  
for Good Foundation” grundades år 2000. Stiftelsen är ett av de viktigaste sociala initiativen för märket Mercedes-Benz. 
Laureus Sport for Good sponsrar sociala idrottsprojekt för behövande barn och ungdomar och har som mål att  
skapa möjligheter och förmedla viktiga värderingar som lagkänsla, respekt och målmedvetenhet. Vårt ledmotiv är 
”Change the Game for Kids” och det vill vi gärna dela med dig. När du köper en Mercedes-Benz stöder du stiftelsen 
”Laureus Sport for Good”.


