MERCEDES-AMG GT

Coupé

Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.

Model yenileme sürecinde daha da zarifleştirilen tasarım, üstün per
formans ve ayrıca emniyet ve konforun arttırılması mühendislerimizin
tutkusunu yola yansıtıyor ve son derece çekici kılıyor. Varyasyona göre
odak noktası günlük kullanıma uygun sportiflikten tavizsiz performansa
kadar uzanıyor. GT ailesinin bu en üst modeli, potansiyelini tamamıyla
kullanarak mühendislerimizin etkileyici motor sporları becerisini yoğun
bir şekilde deneyimlemesini sağlıyor.

HANDCRAFTED
BY RACERS
Yeniden yaratıldı.

Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.

Atletik

ÖN KISIM.
En önde: MercedesAMG GT’nin ön tasarımı. Yarış sporunun birçok unsuru dinamik bir ifade
oluşturur. Oldukça aşağı çekilmiş uzun motor kaputu yönü belirler. AMG’ye özgü radyatör
kaplaması sportif iddiayı güçlendirir. Yüksek performanslı LED farların ve özellikle de yeni gündüz
seyir ışığının tasarımı GT ailesinin ön kısmını model yenilemesinden önceki halinden daha
güçlü bir görünüme büründürür.

Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.

KASLI

Arka kısım.

Klasik Fastback tasarımı iç tarafta karartılmış elemanlara sahip LED arka lambalar ile ön plana çıkar.
Parlak krom iki çift trapez egzoz çıkışı süslemesine sahip yeniden tasarlanmış arka difüzör dina
mizmin altını çizer. Motor, tüm gücünü gösterdiğinde etkileyicidir. Ayrıca Mercedes AMG GT’nin
performansını vurgulayan, istendiğinde devreye alınabilir AMG Performance egzoz tertibatının
sesi sizi alıp götürür.
Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.

TASARIM.

Mükemmeliyet.

Güçlü görünüm ve zamansız zarafet: Çarpıcı formlar ve güçlü hatların uyumlu
etkileşimi ileriye dönük tasarımı ortaya çıkarıyor. Klasik Fastback tasarımına
sahip kaslı arka kısım, büyük iz genişliği ve büyük tekerleklerle başlangıç
çizgisinde duruyor. Geliştirilmiş sürüş dinamiği ve saf motor sporunun
bu dinamik otomobil yarışı ortaklığı, yalnızca görsel olarak dikkat çekmekle
kalmıyor; MercedesAMG’den bir spor otomobilin neyi temsil ettiğini
etkileyici bir şekilde gösteriyor: efsanevi performans.

Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.

Sınır alanınızı

GENİŞLETİN.
Saf kan bir spor otomobilini temsil eden şey saf motor gücü değildir. Tüm teknik özelliklerin
toplamıdır. Opsiyonel AMG DYNAMIC PLUS paketi en yüksek seviyede sürüş dinamiği sağ
lamaktadır. Dinamik motor ve şanzıman yataklarının yanı sıra daha sert ayarlanmış AMG RIDE
CONTROL sportif yürüyen aksamı sunar. AMG DYNAMIC SELECT ile standart olarak önceden
ayarlanmış dört sürüş programının yanı sıra bir adet bireysel ayarlanabilen sürüş programı sunulur:
“Comfort”, “Sport”, “Sport Plus” ve “Individual”. “RACE” sürüş programı, tepki tutumu ve vites
değiştirme süreleri açısından bu spor otomobili yarış sporları seviyesine çıkartır.
Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.

Virajları

FİNAL ÇİZGİSİNE
DÖNÜŞTÜRÜR.
Potansiyelinin tümünü yola veya yarış pistine yansıtmak isteyenlerin özellikle de şuna ihtiyacı
vardır: Çekiş gücü. Bu nedenle neredeyse her MercedesAMG GT modeli
bir arka aks diferansiyel kilidine sahiptir. Değişken kilit etkisi, farklı sürüş durumlarına göre ideal
bir şekilde uyarlanmıştır ve böylelikle sürüşe bağlı fiziksel sınır alanını daha da genişletir. Arka aks
yönlendirme sistemi ise ekstra çeviklik sunar. Arka tekerlekler 1 00 km/saat hıza kadar ön
tekerleklerin aksi yönde çevrilerek aracın virajlara daha dinamik bir şekilde girip ve çıkması sağlanır.
100 km/saat’in üzerindeki hızlarda sistem, arka tekerlekleri ön tekerleklerle birlikte çevirerek
sürüş stabilitesini iyileştirir.

Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.

MercedesAMG, şimdiye kadar hiçbir seri üretim araca,
MercedesAMG GT R’da olduğu kadar çok motor sporları
teknolojisi entegre etmedi. Dıştaki hafif karbon yapıdan
yüksek performanslı en derin iç tahrik aksamına kadar. Aero
dinamik ve tasarım ekibinin yoğun iş birliği sayesinde ne
havanın ne de seyircilerin karşı koyabileceği bir yüksek per
formanslı yarış otomobili ortaya çıktı. Her ayrıntı sadece
şov için değil, aynı zamanda tutarlı bir şekilde yarış perfor
mansı için tasarlanmıştır.
İç mekan, bünyesinde AMG DNA’sını barındırıyor. Merkezde,
gösterge tablosuna kadar hafifçe yükselen dört güçlü hava
çıkışına sahip dinamik orta konsol yer alıyor.

GERÇEK
SPORCULAR İÇİN

Ön göğüs, yüksek teknolojili iç mekan ile ön plana çıkıyor:
tam dijital göstergelere ve 10,2 inç ekrana sahip bir kullanıcı
arayüzü konsepti. Merkezde ise yenilikçi ekran tuşlarına
sahip yeni orta konsol yer alıyor. AMG direksiyon simidi tuş
larına sahip AMG Performance direksiyon simidi ile aracı
mükemmel bir şekilde kontrol altında tutarsınız. Kullanılan
yüksek kaliteli malzemeler iç mekana manufaktur (atölye
üretimi) karakterini veriyor.

Ekipman.

Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.

YARIŞ
PİSTİNDEN
İlham Almış.

MercedesAMG GT, durdurulmaz ileri atılma dürtüsünü mükem
mel dengesine ve performans odaklı araç mimarisine borçludur.
Ön ortaya yerleştirilmiş motorun, sadece 209 kg’lık boş ağırlığı aracın
orta bölümüne bindirilmiştir. Alçakta bir ağırlık merkezi elde etmek
için alüminyum şasinin içine doğru yerleştirilmiştir. Motor, mükemmel
bir denge için, enine aks yapısı sayesinde arkada bulunan çift
kavramalı şanzıman ile birlikte sağlam bir ünite olarak birleştirilmiştir.
Ünite kuru karter yağlama özelliği ile çalışır ve yüksek yanal ivme
lenmede bile mükemmel bir yağlama sağlar.

YÜKSEK PERFORMANSLI

FRENLER.

MercedesAMG GT, fabrika çıkışlı olarak çepeçevre içten havalandırmalı
ve delikli bir yüksek performanslı kompozit fren tertibatı ile teslim
edilir. Modele bağlı olarak fren kaliperleri gümüş, sarı veya kırmızı renkte
temin edilebilir. Hepsinde çarpıcı bir “AMG” yazısı bulunur.
İsteğe bağlı yüksek performanslı AMG seramik kompozit fren tertibatı,
tıpkı motor sporlarında olduğu gibi bir frenleme performansı sunar.
Cömert boyutlara sahip seramik fren disklerinde (402 x 39 mm ön,
360 x 32 mm arka) ise gelişmiş teknoloji etkileyici performans ile
buluşur. En ekstrem şartlarda bile en kısa fren mesafesi, hassas basınç
noktası ve en iyi fren mukavemeti. Geleneksel kompozit fren tertibat
ları ile karşılaştırıldığında sadece yaklaşık % 40 daha hafif değildir, aynı
zamanda görsel olarak da duruşunu sergiler: Fren kaliperleri bronz
rengine boyanmış olup siyah “AMG” Carbon Ceramic ibaresini taşır.

1 İç mekanın göze çarpan özelliği şık V8 tasarımına ve inovatif, renkli ekran tuşlarına sahip orta
konsoldur. Konsol sadece performans iddiasını ortaya koymaz; işlevsel görevleri de ideal şekilde
yerine getirir.
2 AMG spor koltukları sizi sımsıkı tutar. Yan desteği optimize edebilir ve entegre koltuk başlıkları ile
yüksek performans iddianızı görünür hale getirirsiniz.

STANDART

3 Tam dijital kombine gösterge, heyecan veren AMG tasarımına sahiptir ve sportif sürücüler için
değerli bilgiler sunar.

DONANIM.

4 AMG direksiyon simidi tuşları ile direksiyonu radikal bir sportif havaya sokun.
Sürüş dinamiğine bağlı özel fonksiyonlara hızlı ve odaklı bir şekilde kumanda
edin. Yoğun, konsantre ve performanslı bir sürüş hissi için.
5 Yüksek performanslı LED farlar özgün ve sportif açıdan çarpıcı bir görünümün
yanı sıra gece daha fazla emniyet sağlar. LED teknolojisi sayesinde yolu
geleneksel farlardan daha iyi aydınlatır.

ÖZEL

DONANIM.
1 MG Dış Mekan Karbon-Fiber Paketi, karbon malzemeden
sportif ayrıntılarla aracınızın dinamizmini her açıdan belirgin bir
şekilde artırır. Ön ayırıcı, çamurluktaki kanatçıklar, dış ayna
gövdesi, yan marşpiye süslemeleri ve arka aprondaki difüzör
2 karbon fiberdir. AMG aerodinamik paketinin hassas
aerodinamik ayarı sayesinde MercedesAMG GT’nin
performansı daha da artar.

3 Dokunmatik panel ile multimedya sisteminin ekranını
akıllı telefonda olduğu gibi yönetirsiniz. Sezgisel silme
hareketleri menülerde gezinmenizi kolaylaştırır. *
4 Gümüş inci/siyah STYLE Exclusive Nappa deri
AMG Performance koltukları sadece görsel olarak
son derece sportif değildir; aynı zamanda ideal yan
destek sağlar.

5 Park paketi ile daha rahat ve daha az stresli bir şekilde
park edin. Park yardımcısı PARKTRONIC, ön kamera
ve geri sürüş kamerasından oluşan kombinasyon size
park ederken, park yerinden çıkarken ve manevra
yaparken destek sunar.*
* Türkiye'de standart donanım.

Karma yakıt tüketimi: 11,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 261 g/km.
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Yakıt tüketimi (l/100 km)
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Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (AT) göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 4 Belirtilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine göre
belirlenmiştir. 2017/1153 sayılı uygulama direktifinin (AB) 2. maddesinin 1 numaralı hükmüne göre belirlenen “NEFZCO2 değerleri” söz konusudur. Yakıt tüketim değerleri bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. Akım
tüketimi, 692/2008/EG yönetmeliği uyarınca tespit edilmiştir. Yeni otomobillerin resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler tüm satış noktalarından ve www.dat.de üzerinden Automobil
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olması mümkündür. 6 Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yalnızca Almanya için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.de adresinde bulabilirsiniz.
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MERCEDES-AMG GT
Roadster

Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

Açmak için neredeyse fazla güzel.

AMA SADECE
NEREDEYSE.
Rüzgar yüzünüze doğru esiyor. Kulak zarınız keyfinden yerinde duramıyor ve kalbiniz
mutluluktan çarpıyor. Yeni Mercedes-AMG GT Roadster sonsuz bir sürüş keyfidir. Hem de tüm duyularınız için. Saf gücü sizi iklimlendirmeli AMG Performance
koltuklarına yapıştırır. Bir tuşla arka bölümdeki istendiğinde devreye alınabilen
AMG Performance egzoz tertibatı kükrer. Ve aniden her şeyi geride bırakırsınız.
Siyah veya isteğe bağlı olarak kırmızı ya da bej renkte yüksek kaliteli üç katlı
kumaş tente, kapalı haldeyken Roadster’ın hafif ve saf görüntüsünü vurgular.
Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

Yeni

BAKIŞ
AÇILARINA AÇIK.
50 km/sa’lik bir hızda sadece on bir saniye içerisinde açılır. MercedesAMG GT
Roadster’da özel açık hava hissini bu şekilde yaratırsınız. Üç katmanlı kumaş tente
bir magnezyumçelikalüminyum yapı üzerine gerilmiştir ve düşük ağırlığı sayesinde
düşük araç ağırlık merkezine önemli bir katkı sağlar. Bunun dışında ilave koruma olarak
devrilme emniyeti profili dahil bir alüminyum enine taşıyıcı, araçlarımızın konstrüksiyonunda her şeyi düşündüğümüzü gösterir; özellikle de emniyetinizi.

Karma yakıt tüketimi: xxx l/100 km; Karma CO2 emisyonları: xxx g/km.

Öncü:

UZUN MOTOR
KAPUTU.
Her yolculuk yoğun bir maceraya dönüşür. AMG’ye özgü Driving Performance
ve açık havada sürüş yapmanın verdiği benzersiz hissin birleşimi ile
birlikte. Öne doğru uzun bir şekilde uzanan motor kaputundan kısa güçlü
arka kısma kadar klasik spor otomobili orantıları inanılmaz bir çekiciliğe
sahiptir. Sonsuz sürüş keyfi. Hem de tüm duyularınız için.
Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

Başarılı kapanış:

GENİŞ ARKA KISIM.

Sonsuz dinamizm, sonsuz duygular: Çarpıcı formlar ve güçlü hatların
uyumlu etkileşimi ileriye dönük tasarımı oluşturuyor. Heyecan verici özel
likler: Yeni arka difüzörlü güçlü arka kısım, krom kaplamalı çift trapeze
egzoz çıkışı süslemeleri ve tıpkı motor sporlarındaki gibi ortaya yerleştirilen
LED sis ve geri sürüş lambaları.
Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

BENZERSİZ:

AMG’ye özgü
radyatör kaplaması.

Yola çıktığı andan itibaren bir ikon. Roadster nefes kesici bir modeldir.
Derin bir şekilde aşağı çekilmiş ön apronda yer alan AMG’ye özgü radyatör ızgarası, Mercedes-AMG GT Roadster’a karizmatik bir ifade verir.
15 adet parlak krom dikey çıta, AMG GT3 yarış otomobilinin görünümünden
bir alıntıdır. Yeni yüksek performanslı LED farlar ideal bir görüş sağlarken
yeni gündüz seyir ışığı tasarımı çarpıcı bir görünüm sunar.

Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

Nefes kesen

SÜRÜŞ DENEYİMİ.
Saçlarınız uçuşuyor; MercedesAMG GT Roadster ise güvenli bir şekilde yolda kalıyor.
Daha dinamik yolculuklarda da. Bu size sadece bir güven hissi değil aynı zamanda
emsalsiz bir sürüş keyfi sağlar. Bundan AMG RIDE CONTROL sportif yürüyen aksam,
AMG SPEEDSHIFT 7G-DCT çift kavramalı şanzıman ve AMG arka aks yönlendirme
sistemi sorumludur. Üstünlüğü ve konforu heybetli çeviklik ve atılganlık ile birleştirirler;
özellikle de dinamik virajlı sürüşlerde. Ayrıca radyatör ızgarasının altındaki yeni,
aktif hava ayar sistemi motorun soğutulmasını ve performansın artırılmasını sağlar.
Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

KENDİ TÜRÜNÜ ARAYAN
İç Mekan.

İç mekan bir uçak kokpitini çağrıştırır; üstü kapalıyken de nefes kesici bir etkiye sahiptir. Özellikle V8 stilinde
tasarlanmış orta konsol ile birlikte alçak oturma pozisyonu çarpıcıdır. Malzemenin işleme kalitesi hissedilir ve
görülür şekilde manüfaktür seviyesindedir.
Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

Heyecan vermek için üretildi: MercedesAMG
GT Roadster ailesinin araç mimarisi devasa bir
yarış sporları performansını mümkün kılıyor.
MercedesAMG GT Roadster, durdurulmaz ileri
atılma dürtüsünü mükemmel dengesine ve per
formans odaklı araç mimarisine borçludur. Ön orta
ya yerleştirilmiş motorun sadece 209 kg’lık boş
ağırlığı aracın orta bölümüne bindirilmiştir. Alçakta
bir ağırlık merkezi elde etmek için alüminyum şasinin içine doğru yerleştirilmiştir. Motor, mükemmel
bir denge için, enine aks yapısı sayesinde arkada
bulunan çift kavramalı şanzıman ile birlikte sağlam
bir ünite olarak birleştirilmiştir. Ünite kuru karter
yağlama özelliği ile çalışır ve yüksek yanal ivmelenmede bile mükemmel bir yağlama sağlar.

En yüksek

PERFORMANS
İÇİN ARAÇ MİMARİSİ.

Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km;
Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

YÜKSEK PERFORMANSLI

FRENLER.

MercedesAMG GT Roadster, fabrika çıkışlı olarak çepeçevre içten
havalandırmalı ve delikli bir yüksek performanslı kompozit fren tertibatı
ile teslim edilir. Modele bağlı olarak fren kaliperleri gümüş, sarı veya
kırmızı renkte temin edilebilir. Hepsinde çarpıcı bir “AMG” yazısı bulunur.
İsteğe bağlı yüksek performanslı AMG seramik kompozit fren tertibatı,
tıpkı motor sporlarında olduğu gibi bir frenleme performansı sunar.
Cömert boyutlara sahip seramik fren disklerinde (402 x 39 mm ön,
360 x 32 mm arka) ise karmaşık teknoloji etkileyici performans ile
buluşur. En ekstrem şartlarda bile en kısa fren mesafesi, hassas basınç
noktası ve en iyi fren mukavemeti. Geleneksel kompozit fren tertibatları
ile karşılaştırıldığında sadece yaklaşık % 40 daha hafif değildir; aynı zamanda görsel olarak da duruşunu sergiler. Fren kaliperleri bronz rengine
boyanmış olup siyah “AMG” Carbon Ceramic ibaresini taşırlar.

1 İç mekanın göze çarpan özelliği şık V8 tasarımına ve inovatif, renkli ekran tuşlarına sahip orta
konsoldur. Konsol sadece performans iddiasını ortaya koymaz; işlevsel görevleri de ideal şekilde
yerine getirir.
2 AMG spor koltukları sizi sımsıkı tutar. Yan desteği optimize edebilir ve entegre koltuk başlıkları ile
yüksek performans iddianızı görünür hale getirirsiniz.

STANDART

3 Tam dijital gösterge paneli, heyecan veren AMG tasarımına sahiptir ve sportif sürücüler için
değerli bilgiler sunar.

DONANIM.

4 AMG direksiyon simidi tuşları ile direksiyonu radikal bir sportif havaya
sokarsınız: Sürüş dinamiğine bağlı özel fonksiyonlara hızlı ve odaklı bir şekilde
kumanda edin. Yoğun, konsantre ve performanslı bir sürüş hissi için.
5 Yüksek performanslı LED farlar özgün ve sportif açıdan çarpıcı bir görünümün
yanı sıra gece daha fazla emniyet sağlar. LED teknolojisi sayesinde yolu
geleneksel farlardan daha iyi aydınlatır.

ÖZEL

DONANIM.

3 Dokunmatik panel ile multimedya sisteminin ekranını
akıllı telefonda olduğu gibi yönetirsiniz. Sezgisel silme
hareketleri menülerde gezinmenizi kolaylaştırır.*

1 AIRSCARF baş bölgesi ısıtıcısı sayesinde üstü açık sürüş düşük
sıcaklıklarda bile keyfe dönüşü. Koltuk başlıklarındaki hava çıkış4 Gümüş inci/siyah STYLE Exclusive Nappa deri AMG
larından gelen sıcak hava, tıpkı görünmez bir atkı gibi sürücünün
Performance koltukları sadece görsel olarak son derece
ve ön yolcunun boynu ve ensesi üzerine serilir.
sportif değildir; aynı zamanda ideal yan destek sağlar.
2 AMG Dış Mekan Karbon-Fiber Paketi, karbon sportif
detaylarla araca her perspektiften büyük bir dinamizm artışı
kazandırır. Ön ayırıcı, çamurluktaki kanatçıklar, dış ayna gövdesi
ve arka aprondaki tek parçalı difüzör karbon-fiberdir.

5 Park paketi ile daha rahat ve daha az stresli bir şekilde
park edin. Park yardımcısı PARKTRONIC, ön kamera
ve geri sürüş kamerasından oluşan kombinasyon size
park ederken, park yerinden çıkarken ve manevra
yaparken destek sunar.*
* Türkiye'de standart donanım.

Karma yakıt tüketimi: 12,4 l/100 km; Karma CO2 emisyonları: 284 g/km.

Mercedes-AMG GT Roadster
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Mercedes-AMG GT S Roadster
Mercedes-AMG GT Roadster

Mercedes-AMG GT S Roadster

Mercedes-AMG GT C Roadster

Mercedes-AMG GT R Roadster

Silindir hacmi (cm3)

3982

3982

3982

3982

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da)

350 [476]

384 [522]

410 [557]

430 [585]

0–100 km/saat hızlanma (sn.)

4,0

3,8

3,7

3,6

Azami hız (km/saat)

304

310

317

318

Yakıt tüketimi (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

15,5
9,1
11,5

15,5
9,1
11,5

16,7
9,9
12,5

16,7
9,9
12,5

Karma CO2 emisyonları4 (g/km)

262

262

284

284

Emisyon sınıfı /Verimlilik sınıfı

EURO 6 / G

EURO 6 / G

EURO 6 / G

EURO 6 / G
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Mercedes-AMG GT C Roadster
1606
982
1260

380
538
226

1

Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (AT) göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 4 Belirtilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine göre
belirlenmiştir. 2017/1153 sayılı uygulama direktifinin (AB) 2. maddesinin 1 numaralı hükmüne göre belirlenen “NEFZ-CO2 değerleri” söz konusudur. Yakıt tüketim değerleri bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. Akım
tüketimi, 692/2008/EG yönetmeliği uyarınca tespit edilmiştir. Yeni otomobillerin resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler tüm satış noktalarından ve www.dat.de üzerinden Automobil
Treuhand GmbH’dan ücretsiz olarak temin edilebilen “Yeni otomobillerin yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve akım tüketimi ile ilgili kılavuz”dan öğrenilebilir. Bilgiler, münferit bir araç ile ilgili olmayıp, bir teklifin parçası değildir;
sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. Değerler, seçilen özel donanımlara göre farlılık göstermektedir. 5 Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar
olması mümkündür. 6 Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yalnızca Almanya için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.de adresinde bulabilirsiniz.
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Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.
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