C-Klasse

Cabriolet

Never stop improving.
Alleen de besten worden steeds beter. De drang om vooruit te komen staat de
nieuwe C-Klasse op het gezicht geschreven. De ultramoderne MULTIBEAM LEDkoplampen en het krachtige, sportieve design van de AMG Line dragen daar
eveneens aan bij.

Voor wie geen grenzen kent.
Met de nieuwe C-Klasse Cabriolet duurt het open air-seizoen het hele jaar. Zodat u altijd kunt
genieten van uniek comfort tijdens het open rijden, met opties zoals hoofdruimteverwarming
AIRSCARF, windschermsysteem AIRCAP en zonnereflecterend leder. En mocht het toch
eens gaan regenen, dan kunt u altijd de natuur in het interieur bewonderen, met nieuwe
sierdelen in openporig eikenhout antraciet of openporig walnotenhout bruin.

Innovatiekracht van binnenuit.

Een aantal bedienings- en aanduidingselementen is volledig nieuw. Het
nieuwe stuurwiel met touch control-buttons en de, al naargelang de uitrusting,
volledig digitale instrumenten en grote displays, zorgen samen met een nieuwe
infotainmentgeneratie voor een geheel eigen, moderne bediening. Alle instrumenten kunnen bovendien, al naargelang de uitrusting, in de weergavestijlen
’Klassiek’, ’Sportief’ en ’Progressief’ worden verlicht en geanimeerd.

Zijn tijd ver vooruit.
Een nieuwe, geëlektrificeerde benzinemotor met EQ Boost staat in de startblokken voor
een uiterst soepele acceleratie, efficiëntie en imposante rijprestaties. Het nieuwe
DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel is perfect daarop afgesteld. Voor een sportieve,
straffe setup en een hoog comfortniveau is één druk op de knop voldoende.

64 kleuren. Een unieke ambiance.
Voor elke stemming, dag en nacht. Voor elke gelegenheid en steeds weer anders.
De sfeerverlichting verandert het interieur van de nieuwe C-Klasse Cabriolet in een
fascinerende lounge. Daarvoor kan uit 64 kleuren worden gekozen.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Tijdens de spits, tijdens lange nachtritten of op onbekende trajecten – uw
nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet zorgt ervoor dat u, vooral in
stressvolle situaties, wordt ontlast. Met Mercedes-Benz Intelligent Drive
is elke rit in een Mercedes-Benz niet alleen veilig, maar ook uniek. De
tijd die u namelijk achter het stuur doorbrengt, is uw eigen tijd. Tijd om
te ontspannen. Tijd om energie op te doen. Zodat u niet alleen veilig
op uw bestemming aankomt, maar ook ontspannen.

STIMULEREND COMFORT EN VOORBEELDIGE VEILIGHEID
Rijassistentiepakket plus. Een nieuwe generatie stereocamera’s en radarsensoren zorgt
tijdens het rijden voor ondersteuning op topniveau, zodat u met een constante snelheid op de
juiste rijstrook kunt blijven rijden, de juiste afstand tot een voorligger kunt aanhouden, en er
zelfs autonoom kan worden afgeremd.
Het innovatieve PRE-SAFE® Sound kan met behulp van ruis uit de luidsprekers het gehoor
beschermen tegen de harde geluiden die bij een ongeval optreden.
De 360°-camera toont de volledige omgeving van de auto op het display van het multimediasysteem.

Digitale cockpit.
Met behulp van de smartphone-integratie kunnen mobiele telefoons
via Apple CarPlayTM of Android Auto in het mediasysteem worden
opgenomen voor comfortabele toegang tot de belangrijkste toepassingen op uw smartphone. Ook apps van derden, zoals Spotify®, kunnen
snel en eenvoudig worden gebruikt.

UW TOEGANGSPOORT TOT DE DIGITALE WERELD VAN MERCEDES-BENZ
Met Mercedes me connect op uw smartphone bent u altijd met uw Mercedes-Benz verbonden.
Onderweg of thuis – met Mercedes me connect hebt u in de Mercedes me-portal of via de
Mercedes me-app toegang tot belangrijke gegevens als de kilometerstand, de bandenspanning
en het brandstofpeil. Dankzij Telediagnose, Ongevalmanagement, Onderhoudsmanagement,
Pechmanagement en het Mercedes-Benz noodoproepsysteem hoeft u zich nooit zorgen te
maken.
Bij het volledig digitale combi-instrument met de weergavestijlen ’Klassiek’, ’Progressief’ en
’Sportief’ kunt u zelf beslissen welke informatie voor u belangrijk is en hoe deze wordt weergegeven. Het 31,2 cm (12,3 inch) display levert een scherp beeld dat onder alle lichtomstandigheden uitstekend kan worden afgelezen.
Het 10,25 inch mediadisplay met beeldformaat 16 : 9 geeft het interieur een hoogwaardige
uitstraling. Dankzij de hoge resolutie van 1920 x 720 pixels kunt u van een kristalheldere
beeldkwaliteit genieten met een scherpe weergave van alle infotainmentcontent.
Draadloos oplaadsysteem voor mobiele apparatuur. Opladen tijdens het rijden. Uw smartphone ligt in een handomdraai op zijn vaste plaats in de middenconsole om daar draadloos
opgeladen te worden. Ongeacht het model of merk kunnen alle smartphones die de Qi-standaard
ondersteunen, draadloos worden opgeladen.

Akoestische kap.

Burmester® surround sound system.

Met de volautomatische, stoffen akoestische kap voelt u zich net zo veilig als onder een vast
dak. De speciale geluidsisolerende laag zorgt ervoor dat rij- en omgevingsgeluiden effectief
worden afgeschermd, zodat u altijd in alle rust onderweg bent, ook bij hoge snelheden.

Surround sound en optimaal geluid op alle zitplaatsen. Met het Burmester® surround
sound system genieten muziekliefhebbers van een voor dit segment unieke ervaring.
U kunt het karakter van het geluid volledig op uw eigen wensen en het genre instellen,
waarbij de kwaliteit nauwelijks voor die van een concertzaal onderdoet.

Cabriocomfortpakket.

Windscherm.

Het cabrioseizoen wordt verlengd tot het hele jaar. Geniet van optimaal comfort tijdens
het rijden met open dak en beleef alle jaargetijden. Het pakket, dat uit de hoofdruimte
verwarming AIRSCARF, het automatische windschermsysteem AIRCAP en de gedeeltelijk
automatische bagageruimteafscheiding bestaat, is een bundeling van intelligente
uitrustingen die elkaar perfect aanvullen en voor een hoge mate van comfort zorgen.

Met het windscherm ondervinden de bestuurder en voorpassagier geen hinder van tocht,
zodat er ook met hogere snelheden en bij lagere temperaturen met open kap kan worden
gereden. Het net boven de achterzitplaatsen kan in een mum van tijd worden aangebracht
en verwijderd.

De standaarduitvoering.

De AMG Line.

Aantrekkelijk, emotioneel design. Al in de standaarduitvoering kenmerkt de uitrusting zich
door krachtige stijlelementen zoals de diamond grille met één enkele lamel en de
moderne high-performance led-koplampen. Het verlaagde onderstel zorgt voor een ideale
balans tussen dynamiek, comfort en veiligheid. De vormentaal en zorgvuldig geselecteerde
materialen van het interieur stralen een sportieve lifestyle uit. De stoelen in integraallook
vormen een speciale highlight in het interieur die, dankzij de diepe zitpositie, voor perfecte
zijdelingse ondersteuning zorgen. En ongekend rijplezier.

De aansprekende styling van de AMG Line verleent het exterieur van de C-Klasse een
vleugje sportiviteit en exclusiviteit. Daarmee wordt een duidelijk statement voor krachtig
design gemaakt. De technische eigenschappen zorgen voor aanzienlijk meer rijplezier
omdat het sportonderstel met SPORT DIRECT STEERING pure dynamiek op het wegdek
overdraagt. Het AMG Line interieur verleent uw auto zichtbaar en merkbaar meer sportiviteit. Daarmee laat u zien dat een dynamische, exclusieve ambiance voor u belangrijk is.

Het nightpakket.

Het designo interieur.

Meer karakter en een expressievere stijl. In combinatie met de AMG Line zorgt het nightpakket met exclusieve zwarte designelementen voor markante accenten, die het sportieve
karakter en de atletische vormentaal van de nieuwe C-Klasse Cabriolet duidelijk benadrukken. Ideaal voor individualisten die expressief design waarderen.

Kies voor extravagante luxe. Het tweekleurige designo interieur kenmerkt zich door een
expressieve, individuele uitstraling. De bengaalsrode elementen worden afgewisseld door
zwarte delen, waardoor spannende contrasten ontstaan. Alle gebruikte materialen zijn
meesterlijk met de hand afgewerkt.

DYNAMIC BODY CONTROL.
Eén onderstel – drie instellingen. Met DYNAMIC BODY CONTROL kunt u zelf kiezen tussen maximale wendbaarheid
of hoog dempingscomfort, perfect aangepast aan de route of uw persoonlijke rijstijl. Het verlaagde onderstel en SPORT
DIRECT STEERING zorgen voor uitstekende voorwaarden voor een uiterst dynamische rijstijl. Het DYNAMIC BODY
CONTROL-onderstel is voorzien van een continue demperafstelling aan de voor- en achterzijde. Dit traploze
systeem regelt voor elk wiel afzonderlijk de dempingskarakteristieken in samenhang met de eigenschappen van de
motor, transmissie en stuurinrichting voor een nauwkeurige afstemming op het verkeer, de snelheid en de staat van het
wegdek. Dankzij de variabele afstelling kunt u van aangenaam comfort en uitstekende dynamiek genieten.

VERDERE HIGHLIGHTS
Als u van een sportieve naar een comfortabele afstelling wilt
omschakelen, hoeft u hiervoor alleen maar op de betreffende knop
te drukken. Daarvoor zorgt de DYNAMIC SELECT-schakelaar in
combinatie met de twee leverbare onderstellen DYNAMIC BODY
CONTROL en AIR BODY CONTROL.

Vierwielaandrijving 4MATIC.
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, met de permanente vierwielaandrijving van
Mercedes-Benz bent u altijd zeker van uw zaak. Het systeem zorgt voor betere tractie als
u uit stilstand wegrijdt of accelereert, zeker als het wegdek in slechte staat verkeert.
Dit wordt mogelijk gemaakt door het perfecte samenspel van 4MATIC en de elektronische

rem-, regel- en tractiesystemen ABS, ESP® en 4ETS. Het systeem is altijd geactiveerd
en heeft geen reactietijd nodig om in te grijpen. Met name op een nat, besneeuwd of
beijzeld wegdek is de betere rij- en rechtuitstabiliteit duidelijk merkbaar.

Geen compromissen.
Elke Mercedes-AMG is een uniek meesterwerk met een onmiskenbaar karakter. Wat onze Performance-
modellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor top
performance. Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers wordt verheven tot de spirit van
AMG. We zijn ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om nieuwe
doelen te bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden immers
door mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken. Met deze
instelling creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit – en op de weg.
Welkom in de wereld van AMG.
www.mercedes-amg.com

Technische gegevens.
Dieselmotoren

Benzinemotoren

C 220 d

C 220 d 4MATIC

C 300 d

C 180

C 180

C 200

Cilinderinhoud (cm3)

1950

1950

1950

1595

1497

1497

Max. vermogen (kW [pk])

143 (194)

143 (194)

180 (245)

115 (156)

115 (156)

135+10 (184+13)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

6-handgeschakeld

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

7,5

7,8

6,3

8,9

8,9

8,5

Topsnelheid (km/h)

233

228

250

222

220

235

gecombineerd WLTP (l/100 km)

5,3-6,0 (WLTP)

5,6-6,4 (WLTP)

5,7-6,6 (WLTP)

6,8-8,2 (WLTP)

6,8-8,2 (WLTP)

7,2-8,2 (WLTP)

gecombineerd NEDC (l/100 km)

4,8-5,0 (NEDC)

5,0-5,3 (NEDC)

4,9-5,4 (NEDC)

6,5-6,9 (NEDC)

6,5-6,9 (NEDC)

6,4-6,8 (NEDC)

CO2-emissie gecombineerd WLTP (g/km)
gecombineerd NEDC (g/km)

139-158 (WLTP)

146-167 (WLTP)

150-172 (WLTP)

154-172 (WLTP)

154-187 (WLTP)

163-186 (WLTP)

127-131 (NEDC)

131-139 (NEDC)

130-143 (NEDC)

149-158 (NEDC)

149-158 (NEDC)

146-155 (NEDC)

Emissieklasse3

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM
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Benzinemotoren
C 200 4MATIC

C 300

C 300 4MATIC

C 400 4MATIC

AMG C 43 4MATIC

AMG C 63

AMG C 63 4MATIC

Cilinderinhoud (cm3)

1497

1991

1991

2996

2996

3982

3982

Max. vermogen1 (kW [pk])

135+10 (184+13)

190+10 (258+14)

190+10 (258+14)

245 (333)

287 (390)

350 (476)

375 (510)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT 9 TCT AMG SPEEDSHIFT 9 MCT

AMG SPEEDSHIFT 9 MCT

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

8,4

6,0

6,0

4,9

4,7

4,0

3,9

Topsnelheid (km/h)

234

250

250

250

250

250

250

gecombineerd WLTP (l/100 km)

7,2-8,3 (WLTP)

7,4-8,3 (WLTP)

7,7-8,7 (WLTP)

8,6-9,4 (WLTP)

9,8-10,4 (WLTP)

11,4-11,5 (WLTP)

11,4-11,6 (WLTP)

gecombineerd NEDC (l/100 km)

6,8-7,3 (NEDC)

6,3-6,9 (NEDC)

6,5-7,2 (NEDC)

8,0-8,4 (NEDC)

9,5-9,8 (NEDC)

10,4 (NEDC)

10,4 (NEDC)

CO2-emissie gecombineerd WLTP (g/km)
gecombineerd NEDC (g/km)

163-188 (WLTP)

168-188 (WLTP)

175-198 (WLTP)

196-213 (WLTP)

224-236 (WLTP)

257-261 (WLTP)

258-262 (WLTP)

155-167 (NEDC)

144-158 (NEDC)

150-165 (NEDC)

182-193 (NEDC)

217-223 (NEDC)

236 (NEDC)

236 (NEDC)

Emissieklasse

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM
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2
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Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie.

1

 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007
O
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie
beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLT-meetmethodiek treft u aan op www. mercedes-benz.nl/wltp 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.
Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be

Afmetingen.

914

1021
593
463

450
516

1409

342

272

1567
1810

790

2840
4686

1472

1392

1551
2016
Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

1056

1302

1214

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation.
Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en waarden
van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal achtergestelde of
zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een Mercedes-Benz
aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (09/19). Deze brochure

geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-1219

www.mercedes-benz.be

